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გა იზი არა რა პრობ ლე მის სიმ წვა ვე სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო 
კო მი ტეტ მა 2012 წლის დე კემ ბერ ში, ვი თა რე ბის 
სტა ბი ლი ზა ცი ის და რა ცი ონ ალ ური გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბის მი სა ღე ბად, „ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა 

სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მრა ვალ რიცხო ვა ნი 

წე რი ლე ბის შე დე გად მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა ემ-

უშ ავა „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” კა ნო ნის სრულ-

ყო ფა ზე”1... 
კა ნო ნის ევ როს ტან დარ ტებ თან და ახ ლო ებ ის 

მიზ ნით, გან ზრა ხუ ლი იყო აღ ნი შნულ სფე რო ზე 
ორ სა ფე ხუ რი ანი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის შექ მნა, თუმ-
ცა გა ურ კვე ველ (თუ გარ კვე ულ) მი ზეზ თა გა მო, 
ჯე რაც ვერ მო ხერ ხდა ფაქ ტობ რი ვად შე ჯე რე-
ბულ (მათ შო რის, კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ებ ის 
და აღი არ ებ ული სპე ცი ალ ის ტე ბის) პო ზი ცი ათა 
რე ალ იზ აცია. დიახ, პე რი ოდ ული გა აქ ტი ურ ებ ის 
შთა ბეჭ დი ლე ბის გარ და, ფაქ ტობ რი ვად, არ აფ ერი 
კეთ დე ბა - კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა და ამ 

სფე რო ში წეს რი გის დამ ყა რე ბა გა ნუ საზღვრე ლი 

ვა დით და კონ სერ ვდა. სა ნაც ვლოდ, ას ეთ უკ უნ ეთ-
ში გა მოჩ ნდა „სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის-

ტროს თან არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 

და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბას თან 

1  ამონარიდი საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ 2012-2013 წლებში გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშიდან.

bu Ral trul da aud it or ul 
ev ro di req ti veb Tan sa qar Tve los 
ka non mdeb lo bis mi ax lo eb is 
pro ce sis zig za ge bi ...

  Cveni Jur na lis mkiTxvel ma kar gad ic is, Tu ra 

mdgomareobaSia sa qar Tve lo Si bu Ral tru li aR-

ricxva da aud it or uli saq mi an oba. am it om vrce-

li Se sav lis ga re Sec Se iZ le ba pir da pir Zi ri Ta di 

sa kiTxe biT da viwyoT.  

sa mi we li ga vi da uk ve, rac sa qar Tve los par-

la men tis mi er mi Re bul ka nons „bu Ral tru li 

aR ricxvi sa da fi na na su ri an ga riS ge bis aud it is 

Se sa xeb“ pre zi den tma xe li mo aw era (2012 wlis 29 

iv ni si). ka no nis mi Re bam de da mis Sem dgo mac, dar-

gis spe ci al is te bi aq ti ur ad ga mo xa ta ven ne ga ti-

ur da mo ki de bu le bas aR niS nu li aq tis moq me de bis 

(Tu um oq me do bis) Se de gad dam kvid re bu li qa os is 

da ga nu kiTxa ob is ga mo.

და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მხილ ვე ლი დრო ებ-

ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფი”, რო მე ლიც 
ფაქ ტობ რი ვად ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სის ტე მის 
წარ მო მად გე ნე ლი პი რე ბის მე ცა დი ნე ობ ით შე იქ მნა 
და სა კუ თა რი ინ იცი ატ ივ ით, გარ კვე ული პე რი ოდი 
იდე ის დო ნე ზე მოქ მე დებ და. მოგ ვი ან ებ ით, ჯგუ-
ფის ლე გი ტი მუ რო ბა გა ფორ მდა სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 წლის 17 ივ ლი სით №225 
ბრძა ნე ბით და მის შე მად გენ ლო ბა ში ჩარ თუ ლია 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს, შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რის, სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის 
სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის, 
ეკ ონ ომ იკ ური საბ ჭოს აპ არ ატ ის, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის სა ბი უჯ ეტო ოფ ის ის, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის, 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის სა მი ნის ტროს, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან-
კის სტრუქ ტუ ტუ ლი ერ თე ულ ებ ის ხელ მძღვა ნე ლი 
და წარ მო მად გე ნე ლი პი რე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის ინ იც ირ ებ ით, 2015 წლის 
17 ივ ლისს გა იმ არ თა „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 

და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მის კონ-

ცეფ ცი ის” პრე ზენ ტა ცია. შეხ ვედ რა ზე მიწ ვე ულ-
ები იყ ვნენ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის, მათ შო რის, „ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ის” (ბაფ), „აუდ იტ ორ თა, 
ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე-
რა ცი ის (აბ ფმფ), „სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ელ 

  იური პა პას ქუა

 ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, 

 ჟურ ნა ლის „ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა” 
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი
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ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ებ ის” 
(ბას) და „სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა კავ ში რის” 
(საკ) წარ მო მად გენ ლე ბი. ამ მხრივ, ეს იყო დარ გის 
სპე ცი ალ ის ტთა პირ ვე ლი შეხ ვედ რა თა ნა ბარ პო ზი-
ცი ებ სა და საქ მი ან ატ მოს ფე რო ში. 

შეხ ვედ რა ზე გაცხად და, რომ „მო ცე მუ ლი დო-

კუ მენ ტი არ ას ახ ავს ოფ იცი ალ ურ დო ნე ზე შე თან-

ხმე ბულ მო საზ რე ბებს ან გა დაწყვე ტი ლე ბებს და 

გან კუთ ვნი ლია მხო ლოდ სამ თავ რო ბო და პრო-

ფე სი ონ ალ ურ წრე ებ ში გან ხილ ვის თვის”1, თუმ ცა 
კონ ცეფ ცი ით მო ცუ ლი მას შტა ბე ბი ეხ ება ძი რე ულ 
გარ დაქ მნებს, რომ ლის რე ალ იზ აცია მო ითხოვს 
ინ სტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბებს და მკაცრ რეგ ლა-
მენ ტი რე ბას. „კონ ცეფ ცი აში გან ხი ლუ ლი რე ფორ მა 

ით ვა ლის წი ნებს 2 წლი ან გარ და მა ვალ პე რი ოდს, 

კერ ძოდ, 2015 სექ ტემ ბრი დან 2017 წლის სექ ტემ-

ბრამ დე, რაც ევ რო დი რექ ტი ვებ თან მი ახ ლო ებ ის 

სა ბო ლოო ვა დას წარ მო ად გენს. გეგ მის მი ხედ ვით, 

2016 წლის ივ ლი სამ დე მა რე გუ ლი რებ ლის ფუნ ქცი-

ებს შე ით ავ სებს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის-

ტრო უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის მეშ ვე ობ ით, ხო ლო 

2016 წლის ივ ლის ში შე იქ მნე ბა და მო უკ იდ ებ ელი 

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო”2.

უწყე ბა თა შო რი სო კო მი სი აში მოიაზრებიან: ფი-
ნან სთა სა მი ნის ტროს, ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს, დაზღვე ვის ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის, ეკ ონ-
ომ იკ ური საბ ჭოს და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. გან ზრა ხუ ლია, რომ „უწყე ბა თა-

შო რი სი კო მი სია იმ უშ ავ ებს მუდ მი ვი კონ სულ ტა ცი-

ებ ის რე ჟიმ ში პრო ფე სი ულ წრე ებ თან და უცხო ელ, 

მათ შო რის მსოფ ლიო ბან კის კონ სულ ტან ტებ თან”3.

პრე ზენ ტა ცი აზე დამ სწრე თა ყუ რადღე ბა მი იქ-
ცია იმ გა რე მო ებ ამ, რომ კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, 
მოქ მე დი კა ნო ნის გან გან სხვა ვე ბუ ლა დაა წარ მოდ-
გე ნი ლი აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი, პრო ფე სი-
ული სერ ტი ფი ცი რე ბა, ხა რის ხის კონ ტრო ლი, პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ავ ტო რი ზა ცია აგ რეთ ვე 
აუდ იტ ის მოთხოვ ნა დო ბის ამ აღ ლე ბის მო ტი ვე ბი.

პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ-
ელთა მოთხოვ ნით, კონ ცეფ ცი ის ტექ სტი და საპ-
რე ზენ ტა ციო მა სა ლა მათ გან ხილ ვი სა და შე ნიშ-
ვნე ბის თვის გა ეგ ზავ ნა.

სა კითხის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გაჩ-
ნდა აზ რი, რომ გან ხილ ვის პრო ცეს ში აქ ტი ურ ად 
იყ ოს ჩარ თუ ლი პრო ფე სი აში და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა 

1 ამონარიდი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტორული საქმიანობის რეფორმის კონცეფციიდან”

2 ამონარიდი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტორული საქმიანობის რეფორმის კონცეფციიდან”

3 ამონარიდი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტორული საქმიანობის რეფორმის კონცეფციიდან”

პი რი და დარ გის სპე ცი ალ ის ტე ბი, მათ შო რის, აკ-
ად ემი ური წრის წარ მო მად გენ ლე ბიც.

ამ ოც ან ის რე ალ იზ აცი ის ოპ ერ ატი ულ ობ ის, გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის, მო საზ რე ბა თა გა ზი არ ებ ისა და შე ჯე-
რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აგ რეთ ვე და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი აუდ იტ ორი ის მაქ სი მა ლუ რად მოც ვის მიზ ნით, 
გაჩ ნდა იდეა, რომ გან ხილ ვის მა სა ლე ბი, მის ყვე ლა 
ეტ აპ ზე, ხელ მი საწ ვდო მი ყო ფი ლი ყო ყვე ლას თვის, 
უარი ეთ ქვა რა კარ ჩა კე ტი ლი, კუ ლუ არ ული და ლო-
ბის ტუ რი მუ შა ობ ის პრაქ ტი კას, რომ ლის შე დე გე ბიც 
ძვი რად და უჯ და პრო ფე სი ას. ამ იტ ომ გა დავ წყვი-
ტეთ, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ის გან ხილ ვის 
მა სა ლე ბის თვის დაგ ვეთ მო ჟურ ნა ლის სპე ცი ალ ური 
გა მოშ ვე ბა. წი ნას წარ გაცხად და და პრო ფე სი ულ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა (რომლებმაც ეს სა ჭი როდ მიიჩნიეს) 
მოგ ვა წო დეს ის შე ნიშ ვნე ბი, რაც წა რედ გი ნა დრო ებ-

ით უწყე ბა თა შო რი სო სა მუ შაო ჯგუფს. 

ამ ას თან, ჩვე ნი ყუ რადღე ბა მი იქ ცია დრო ებ ითი 

უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის ლე გი ტი მუ რო-

ბის ლე გა ლი ზა ცი ამ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის-

ტრის ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. ერ თი მხრივ, წარ მო-

მად გენ ლო ბი თი და მრა ვალ რიცხო ვა ნი ფორ მა ტი, 

უწყებ რივ ინ ტე რეს თა შე საძ ლო და პი რის პი რე ბის 

გა მო, პრაგ მა ტუ ლი მო საზ რე ბით, მო უქ ნე ლია, რაც 

სა ვა რა უდ ოდ პო ზი ცი ათა შე ჯე რე ბას გა არ თუ ლებს 

და პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას კი დევ უფ რო გა ამ წვა-

ვებს. მე ორე მხრივ კი მი ვიჩ ნი ეთ, რომ შთამ ბეჭ და ვი 

შე მად გენ ლო ბის ფორ მი რე ბა ას ეთი გზით სა მარ-

თლებ რი ვად არ იყო გა მარ თუ ლი. 

რამ დე ნა დაც სა კითხი ეხ ება ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ის თვის მნიშ ვნე ლო ვან რე ფორ მას და დრო ის 
ფაქ ტო რიც გა დამ წყვე ტია, აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის 
საქ მი ან ობა, აგ რეთ ვე სა ბო ლოო შე დე გი უნ და და-
ეფ უძ ნოს მხო ლოდ სა მარ თლებ რი ვად გა მარ თულ 
საწყი სებს, სა ჭი როდ ჩავ თვა ლეთ მას ზე კომ პე ტენ-
ტუ რი აზ რი გა მო ეთ ქვა დარ გის სპე ცი ალ ის ტს. ამ 
მიზ ნით, დახ მა რე ბა ვთხო ვეთ სა მარ თლის დოქ-
ტორს, პრო ფე სორ რო ინ მიგ რიაულს, საკუთარი 
მო საზ რე ბა წე რი ლო ბით დაგ ვი სა ბუ თა.

ამ რი გად, ამ რთულ, რე ზო ნან სულ პრო ცეს ში 

ჩარ თუ ლო ბის, აგ რეთ ვე გან ხილ ვი სა და რე აგ ირ-

ებ ის მიზ ნით, ჟურ ნა ლის ამ სა გან გე ბო ნო მერ ში 
მკითხველს ექ ნე ბა სა შუ ალ ება ერ თად გა ეც ნოს 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 

საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ 

ჩვენს ხელთ არ სე ბულ ყვე ლა მა სა ლას, ყო ველ გა რი 
კო მენ ტა რის გა რე შე.

სა კითხის აქ ტუ ალ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ას ეთი 
პრაქ ტი კა შემ დგო მაც გაგ რძელ დე ბა და იმ ედს 
ვი ტო ვებთ, ჩვე ნი მე ცა დი ნე ობა გა გე ბით იქ ნე ბა 
აღ ქმუ ლი.
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შენიშვნა: მოცემული დოკუმენტი არ ასახავს ოფიციალურ დონეზე 

შეთანხმებულ მოსაზრებებს ან გადაწყვეტილებებს და განკუთვნილია 

მხოლოდ სამთავრობო და პროფესიონალურ წრეებში განხილვისთვის

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან 

დაკავშირებული საკითხების განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი 
სამუშაო ჯგუფი

ბუღალრული აღრიცხვისა და აუდიტორული 
საქმიანობის რეფორმის კონცეფცია

თბილისი, 17 ივლისი, 2017 წელი

შესავალი

მიზნები:

ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება უზრუნველყოფს ფინანსური ბაზრების გამჭვირვალობას და 
ეფექტურ ფუნქციონირებას. საწარმოთა დაფინანსებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები 
მეტწილად დამოკიდებულია მათ ფუნდამენტურ მაჩვენებლებზე, რომლის მთავარ წყაროს 
ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს. ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის უხარისხობასა და 
ასიმეტრიულობასთან ერთად კი იზრდება დაფინანსების ხარჯები.

გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე, კორპორატიული სექტორის ფინანსური ანგარიშგება 
მაკროპრუდენციული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა, ვინაიდან ამ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით ხდება სისტემური რისკების მონიტორინგი, რაც ეკონომიკური სექტორის 
სტაბილურობის გარანტია.

აუდიტორული მომსახურება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ანგარიშგების მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. საერთაშორისო გამოცდილებამ ცხადჰყო, რომ 
საჭიროა დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს არსებობა, რომელიც დაარეგულირებს 
ფინანსურ ანგარიშგების საკითხებს და აუდიტორულ საქმიანობას, გაუკეთებს პრევენციას 
ამ სფეროში მოსალოდნელ რისკებს, რაც თავის მხრივ აამაღლებს ინვესტორებისა და სხვა 
ბაზრის მონაწილეების ნდობას საწარმოების მიმართ. ფინანსური კრიზისის შემდეგ, ზუსტად 
ამ განზრახვით შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ევროკავშირის იმ დირექტივებში, რაც 
აუდიტორულ საქმიანობას და ფინანსურ აღრიცხვას ეხება.

წინამდებარე კონცეფციით განსაზღვრული რეფორმა მოიცავს მარეგულირებელი ორგანოს  
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შექმნას (გარდამავალ ეტაპზე უწყებათაშორისი დროებითი სტრუქტურის სახით), რომელიც 
ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან (Directives 43/EC &34/EU) დაახლოების გზით, 
აუდიტორული საქმიანობის შემდგომი განვითარებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების ხარისხის 
გაუმჯობესების ხარჯზე, ხელს შეუწყობს:

 კორპორატიული სექტორის გამჭვირვალობის დონის ამაღლებას;
 ფასიანი ქაღალდების ბაზრების განვითარებას;
 საპენსიო რეფორმის გატარებას;
 საბანკო სექტორის ეფექტურობის ზრდას;
 მოზიდულ სახსრებზე ხარჯების შემცირებასა და საბოლო ჯამში
 მდგრად ეკონომიკურ ზრდას.

გამოწვევები:

საქართველოში ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული საქმიანობა ძირითადად რეგულირდება 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით 
და მთავრობის 360-ე დადგენილებით, რაც არ წარმოადგენს ჰარმონიზებულ სამართლებრივ აქტებს 
და ქმნის არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს.

არსებობს გარკვეული ხარვეზები, რის გამოც ვერ ხერხდება შესაბამის უწყებებზე/
ორგანიზაციებზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულება. მაგალითად, რეგულირების 
სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღება, პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაცია და ა.შ.

კანონმდებლობით, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირებასთან დაკავშირებული 
ძირითადი ფუნქციები დელეგირებულია პროფესიულ ორგანიზაციებზე. მათ შორის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესია ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი. აღნიშნული კი, პროფესიულ 
ორგანიზაციებში მოღვაწე პრაქტიკოსების ჩართულობიდან გამომდინარე, შესაძლოა იქნას 
განხილული, როგორც პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტების შემცველი გარემოება, რომელშიც 
იზრდება შეფასებებისას მიკერძოების და მონიტორინგის არასათანადო ხარისხით განხორციელების 
რისკი.

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის მიმართ ნდობა არ არის მაღალი, განსაკუთრებით 
არასაბანკო სფეროში. ამის მიზეზი გარკვეულ შემთხვევებში (მცირე ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ინსტიტუტები, ფასიანი ქაღალდების ბაზრების მონაწილეები) არის ფინანსური ანგარიშგების 
არც თუ ისეთი მაღალი ხარისხის მაჩვენებელი (არსებული პრობლემები დეტალურად არის 
განხილული მსოფლიო ბანკის ROSC ანგარიშში, რომელიც მოიცავს ქვეყნის მასშტაბით აუდიტისა 
და აღრიცხვიანობის პრაქტიკის შეფასებას).

საზოგადოების მიერ აუდიტის ცნება არასწორადაა აღქმული. ასე მაგალითად, საკმაოდ ფართო 
წრეებში აუდიტორებად ჯერ კიდევ მოიაზრებიან საგადასახადო მრჩევლები, ბუღალტრული 
მომსახურების გამწევი პირები, ექსპერტები, შემფასებლები და ფინანსური კონტულტანტები. ამ 
ვითარებას მთავრობის 360-ე დადგენილება და სხვა ძალადაკარგული თუ მოქმედი ნორმატიული 
აქტი გამუდმებით უწყობდა ხელს, რამაც თავისმხრივ წარმოშვა არაადეკვატური მოლოდინები 
პროფესიული მომსახურების ბაზარზე.

საქართველოში დღეს სუსტად არის განვითარებული ხარისხიანი ანგარიშგებისა და შესაბამისი 
პროფესიული მომსახურების შემდგომი სრულყოფის სათანადო მასტიმულირებელი ფაქტორები, 
როგორიცაა, მაგალითად, გარკვეული რეგულირებისა თუ ოპტიმიზაციაზე გათვლილი რეფორმის 
ფარგლებში აუდირებული ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების დაწესება.
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ქვეყანაში არ არსებობს საწარმოთა კლასიფიცირების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა 
საწარმოთა კატეგორიზაციას საზოგადოებრივი დაინტერესები თუ რისკების მიხედვით და ამით 
საფუძველს ჩაუყრიდა ანგარიშგების მოთხოვნის დასაბუთებულ ჩამოყალიბებას.

საერთო გეგმა:

კონცეფციაში განხილული რეფორმა ითვალისწინებს 2 წლიან გარდამავალ პერიოდს, კერძოდ, 
2015 სექტემბრიდან 2017 წლის სექტემბრამდე, რაც ევროდირექტივებთან მიახლოების საბოლოო 
ვადას წარმოადგენს. გეგმის მიხედვით, 2016 წლის ივლისამდე მარეგულირებლის ფუნქციებს 
შეითავსებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უწყებათაშორისი კომისიის მეშვეობით, ხოლო 
2016 წლის ივლისში  შეიქმნება დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო.

უწყებათაშორისი კომისია გააერთიანებს კომპეტენტურ წარმომადგენლებს შემდეგი სახელმწიფო 
ორგანოებიდან:

 ფინანსთა სამინისტრო
 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 დაზღვევის ზედამხედველობა
 საქართველოს ეროვნული ბანკი
 ეკონომიკური საბჭო
 საქართველოს პარლამენტი

ამასთანავე, უწყებათაშორისი კომისია იმუშავებს მუდმივი კონსულტაციების რეჟიმში 
პროფესიულ წრეებთან და უცხოელ, მათ შორის მსოფლიო ბანკის კონსულტანტებთან.

აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში რეგულირებას დაექვემდებარება ყველა ის პროფესიული 
მომსახურების გამწევი პირი, რომლის საქმიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსური 
ანგარიშგების ხარისხზე. ამჟამად, ასეთ მომსახურების სფეროდ მოიაზრება აუდიტორული 
და საშემფასებლო საქმიანობა. ამ უკანასკნელზე, სხვა ფაქტორების გათვალისწინებითაც, 
შემუშავდება ცალკე კონცეფცია და შესაბამისი ნორმატილი აქტის პროექტი.

 ივარა უდებ ა,    რომ    უწყებათ აშო რ ი სი    კო მ ისი ის    ფუნქციო ნ ირ ები ს    ეტა პზე    (დამო უ კი 
დებე ლ ი  მარ ეგ ულ ირ ებ ლის შექმნ ამ დე) შ ესრ უ ლდ ება შ ემდ ეგ ი ამო ცა ნები :

 შეიქმნება  და  ფუნქციონირებას  დაიწყებს  აუდიტორთა  ერთიანი  რეესტრი  და  მასთან 
დაკავშირებული სხვა რეესტრები (2015 წლის ბოლომდე);
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 დამკვიდრდება  დირექტივით  გათვალისწინებული  და  საერთაშორისოდ  აღიარებული 
მცნებები  და  განმარტებები,  როგორიც არის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები,

მსხვილი  და   საშუალო   საწარმოები,   statutory  აუდიტი  და  ასე  შემდეგ   (2015   წლის 
ბოლომდე);
 დამტკიცდება ფინანსური ანგარიშგების, აუდიტის, პროფესიული ორგანიზაციების 

ავტორიზაციის, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ხარისხის კონტროლის და სხვა მარეგულირებელი 
ნორმატივები (2015 წლის ბოლომდე);
 მოხდება პროფესიული ან სხვა ტიპის ორგანიზაციების ავტორიზება იმ ფუნქციების 

შესასრულებლად, რასაც თითოეული მათგანი შესძლებს საუკეთესო ხარისხით თავისი 
სტრუქტურიდან, კომპეტენციიდან და ბიუჯეტიდან გამომდინარე (2015 წლის ბოლომდე);
 მომზადდება და ძალაში შევა აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც კიდევ უფრო მიახლოებული იქნება ევროდირექტივების 
ძირითად პრინციპებთან (2016 წლის ივლისამდე);
 ევროდირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, 

ჩამოყალიბებული იქნება მარეგულირებელი ორგანო, რომელსაც განესაზღვრება სათანადო მართვის 
სტრუქტურა, ტექნიკური ინფრასტრუქურა, საკმარისი ბიუჯეტი და შემოსავლის შეთანხმებული 
წყაროები, სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, ეყოლება შერჩეული კვალიფიცირებული პერსონალი 
(2016 წლის ივლისამდე);
 განსაზღვრული იქნება დამატებითი მოთხოვნები, რაც სტიმულირებას მისცემს 

აღრიცხვიანობის შემდგომ გაუმჯობესებას და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგებით დაინტერესებას 
მომხმარებელთა უფრო ფართო ფენების მხრიდან (2016 წლის ივლისამდე).

პრიორიტეტები 2015 წლის სექტემბრამდე:

კონცეფციის  შეთანხმებისთანავე,  რეფორმის  დროული  დაწყების  მიზნით  გადასაწყვეტი  
იქნება შემდეგი პრიორიტებული საკითხები:

 საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება, რათა უწყებათაშორისმა კომისიამ 
განახორციელოს მარეგულირებელი ორგანოს ფუნქციები გარდამავალ ეტაპზე;
 მთავრობის 360-ე დადგენილებაში ცვლილებების განხორციელება;
 დეტალური სამოქმედო გეგმის შედგენა რეფორმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განსახორციელებლად.

კონცეფციის ძირითადი ამოცანები

1. აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნა საწარმოების მიხედვით ----------------------- 6
2. აღსრულება ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3. აუდიტორთა ერთიანი რეესტრი ---------------------------------------------------------------------------------- 9
4. პროფესიული სერტიფიცირება --------------------------------------------------------------------------------- 13
5.წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში ----------------------------------------------------------------------- 17
6. ხარისხის კონტროლი ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18
7. პროფესიული ორგანიზაციების ავტორიზება -------------------------------------------------------------- 21
8. მთავრობის 360 დადგენილება და სხვა დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები ------------ 24
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1. აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების 
მოთხოვნა საწარმოების მიხედვით

საწარმოების  კატეგორიზაცია:

ევროდირექტივა EC/34 ავრცელებს მოთხოვნას აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენაზე საწარმოების ზომების და მნიშვნელობის მიხედვით. კერძოდ, ევროკავშირის წევრ 
ქვეყნებში ფუნქციონირებადი საშუალო, მსხვილი საწარმოები და საზოგადოებრივი დაინტერესების 
პირები ყოველწლიურად წარადგენენ აუდირებულ ანგარიშგებებს.

რეფორმა მიზნად ისახავს დირექტივით გათვალისწინებული ტერმინების, ანგარიშგების 
სტანდარტების და აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების დაწესებას. 
ევროდირექტივით განსაზღვრული საწარმოთა კლასიფიკაცია მოცემულია ქვემოთ ცხრილში:

აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნა საწარმოების მიხედვით

საწარმოების კატეგორიზაცია:

*შენიშვნა: ამათუიმ კატეგორიაში მისაკუთვნებლად უნდა დაკმაყოფილდეს სამიდან ორი 
პარამეტრი

უწყებათაშორისი კომისია მოახდენს საწარმოებს კლასიფიცირებას ზემოაღნიშნულ კატეგორიების 
მიხედვით   და   გაანალიზებს   შედეგებს.   ამასთან   ერთად,   იგი   შეიმუშავებს   „საზოგადოებრივი 

 დაინტერესების პირების” (სდპ) მცნებას, განსაზღვრავს ასეთ პირად კლასიფიცირების 
კრიტერიუმებს და დაადგენს მათ ჩამონათვალს.

ევროდირექტივების მიხედვით სდპ-ები არიან:

(ა) საწარმოები, რომლებიც ექვემდებარებიან წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას, რომელთა ფასიანი 
ქაღალდები ივაჭრება ნებისმიერი წევრი ქვეყნის რეგულირებულ ბაზარზე მუხლი 4(1), ქვემუხლის 
14 განმარტების მიხედვით (ევროდირექტივა 2004/39/EC);

(ბ) საკრედიტო ინსტიტუტები, როგორც ეს განსაზღვრულია ევროპის პარლამენტის ან/და 
საბჭოს (1) მიერ ევროდირექტივა 2013/36/EU) მუხლი 3(1) პუნქტი 1 მიხედვით, იმის გარდა, რაც 
განსაზღვრულია 2013/36/EU ევროდირექტივის მე–2 მუხლით;

(გ) სადაზღვევო კომპანიები, რაც განსაზღვრულია მუხლით 2(1) 91/674/EEC ევროდირექტივის 
მიხედვით; ან

დ) საწარმოები, მიჩნეული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებად წევრი ქვეყნის მიერ. 
მაგალითად საწარმოები, რომელთა მიმართაც საზოგადოებრივი ინტერესი დიდია მათი ბიზნეს 
საქმიანობის, ზომის ან თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით.
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აუდიტის მოთხოვნა:

ევროდირექტივა იყენებს ტერმინს “statutory audit” რაც განსხვავდება  ტერმინისგან „სავალდებულო 
აუდიტი” (პირდაპირი თარგმანი ინგლისურ ენაზე - „mandatory audit”).

ევროდირექტივის მიხედვით “statutory” აუდიტი გულისხმობს კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტს, თუკი ის:

ა) მოითხოვება ევროკავშირის კანონმდებლობის მიერ;
ბ) მოითხოვება ეროვნული კანონმდებლობით მცირე ზომის საწარმოებთან მიმართებაში;

გ) ნებაყოფლობით ტარდება მცირე ზომის საწარმოების მოთხოვნის საფუძველზე, რაც 
შესაბამისობაშია ეროვნულ სამართლებრივ  მოთხოვნებთან და ექვივალენტურია (ბ) პუნქტში 
მითითებული აუდიტის მოთხოვნებისა, სადაც ეროვნული კანონმდებლობა განსაზღვრავს ასეთ 
აუდიტს, როგორც statutory–ს.

მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს ტერმინს „სავალდებულო აუდიტი”. სავალდებულო 
აუდიტს დაქვემდებარებული საწარმოები ამზადებენ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს-ის (IFRS) 
მიხედვით.

რეფორმით განსაზღვრული საკანონმდებლო ცვლილებებით დაინერგება “statutory” აუდიტის 
მცნება, რომელიც მოიცავს სდპ-ების და ყველა სხვა აუდიტს, რისი ჩატარებაც კანონით დადგენილი 
წესითა და სტანდარტით იქნება განსაზღვრული. ამასთან, სავარაუდოდ ყველა სდპ-ს, მსხვილ 
საწარმოს დაევალება აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება, ზოგიერთ პირს 
შესაძლოა დაევალოს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარება კონკრეტული რეგულირების 
ფარგლებში, ხოლო ტერმინი „სავალდებულო აუდიტი” თანდათან ამოღებულ იქნება ხმარებიდან.

2. აღსრულება

მოტივაციის ზრდა:

საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ აღსრულების მექანიზმების გარეშე ვერ ხორციელდება 
კორპორატიული ანგარიშგების ხარისხის გაუმჯობესება. მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ისეთი 
მექანიზმები, რომელიც დამატებით სტიმულს მისცემს აღრიცხვიანობის მოწესრიგებას და 
ხარისხიანი ანგარიშგების მომზადებას.

ამ მიზნით, სხვადასხვა უწყების მიერ განიხილება ანგარიშგებაზე მოთხოვნის სტიმულირების 
საშუალებები. მაგალითად:

საბანკო რეგულირებაში – მსხვილი სესხებისთვის დაწესდეს აუდირებული ანგარიშგების 
წარდგენის მოთხოვნა, როგორც საკრედიტო რისკების მინიმიზაციის ერთ–ერთი ბერკეტი;

შემოსავლების სამსახურში – ხარისხიანი ანგარიშგების (ძირითადად  IFRS for SME) წარმდგენი 
გადამხდელები მიეკუთვნოს დაბალის საგადასახადო რისკის მქონე კატეგორიას.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია დაინტერესებული სახელმწიფო უწყებისთვის, ინვესტორისთვის 
თუ კერძო პირებისთვის არსებობდეს ფინანსური ანგარიშგების გაცნობის შესაძლებლობა, 
კონსოლიდირებული ჯგუფებისა თუ ცალკეული საწარმოების მიზედვით.
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აღსრულება

მოტივაციის ზრდა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეფორმის ფარგლებში უწყებათაშორისი კომისია და შემდგომში მარეგულირებელი ორგანო 
განსაზღვრავს საწარმოების ჯგუფების მიხედვით ანგარიშგების სტანდარტებს, აუდირებული ან 
არააუდირებული ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნების მოთხოვნებს და საშუალებებს.

 ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების პრინციპები საწარმოების ტიპის მიხედვით:

სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოების მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე საჭირო იქნება მათთვის 
ფინანსური ანგარიშგების კუთხით სხვადასხვა მინიმალური მოთხოვნის დაწესება. ნავარაუდევია, 
რომ გარდამავალ ეტაპზე:

 სდპ-ებს და ასევე მსხვილ საწარმოებს სავალდებულო წესით მოეთხოვებათ ფასს-ის 
საფუძველზე მომზადებული აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება;
 საშუალო და მცირე საწარმოებს მოეთხოვებათ ანგარიშგების მომზადება „ფასს მცირე 

და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის” (IFRS for SME) მიხედვით; ამასთან საშუალო საწარმოებს 
შესაძლოა მოეთხოვოთ ანგარიშგების გამოქვეყნება;
 არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის შენარჩუნდება მოქმედი დროებითი 

სტანდარტები;
 მიკრო საწარმოებისთვის შემუშავდება ანგარიშგების შესაბამისი მინიმალური სტანდარტები;
 დაშვებულ იქნება სირთულით უფრო მაღალი რანგის სტანდარტის გამოყენება (მაგალითად 

IFRS–ის გამოყენება მცირე და საშუალო საწარმოს ტიპებისთვის), ხოლო დაუშვებლად - მოცემული 
კატეგორიის პირთათვის უფრო დაბალი რანგის სტანდარტის გამოყენება.

უწყებათაშორისი კომისია და შემდგომში მარეგულირებელი ორგანო შეიმუშავებს აგრეგირებული 
ფინანსური ანგარიშგების პლატფორმის პროექტს ფინანსთა სამინისტროს სხვა სტრუქტურების, 
ეროვნული ბანკის და სტატისტიკის სამსახურის დახმარებით. აღსანიშნავია, რომ განვითარებულ 
ქვეყნებში ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ორგანოების ვებ -გვერდების მეშვეობით, 
მაგალითაც როგორიც არის სტატისტიკის ეროვნული ბიურო, ცენტრალური ბანკები და სხვა.

ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების ერთ-ერთო პრაქტიკული მაგალითი მოცემულია შემდეგ 
ბმულზე:    http://www.ebr.org/section/4/index.html
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე და შესაბამის აუდიტზე მოთხოვნის დიაგრამა:

 

 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე და შესაბამის აუდიტზე მოთხოვნის დიაგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. აუდიტორთა ერთიანი რეესტრი

EC/43 ევრო–დირექტივის III  თავის 15-20 მუხლები აწესებენ მოთხოვნას აუდიტორთა ერთიანი 
რეესტრის შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ბაზრის ყველა მონაწილისთვის და 
უნდა მოიცავდეს გარკვეულ ინფორმაციას აუდიტორთა შესახებ (იხ. ცხრილი 3.1 – რეესტრის 
საინფორმაციო ველების მაგალითი). პრაქტიკულად, აუდიტორთა რეესტრში ყოფნა აუდიტორული 
საქმიანობის განხორციელების ნებართვის ექვივალენტი იქნება.

პროფესიული ორგანიზაციები წარადგენენ საწყის ინფორმაციას კორპორატიულ წევრ 
კომპანიებზე, რისი ვალიდაციაც მოხდება უწყაბათაშორისი კომისიის/მარეგულირებელი ორგანოს 
მიერ.

რეესტრი თავდაპირველად შესდგება გამარტივებული მოთხოვნებით, რაც გულისხმობს შემდეგს:

 აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უნდა ჰქონდეს მარწმუნებელი სახის გარიგებების 
პრაქტიკა, რისი პრეცედენტებიც დადასტურდება ბოლო სამი წლის განმავლობაში;
 ფირმას უნდა ჰყავდეს მოქმედი კანონმდებლობის შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ  

სერთიფიცირებული ხელისმომწერი პირი;
 უნდა ჰქონდეს ხარისხის კონტროლის სისტემის ობიექტური თვითშეფასება;
 აუდიტორი/ფირმა უნდა გაწევრიანდეს ავტორიზებულ პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ  

ორგანიზაციაში კორპორატიული წესით.

საწყის ეტაპზე რეესტრს ექნება ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის შედეგის აღმნიშვნელი 
დროებითი სტატუსი („ხარისხის კონტროლი ჯერ არ არის გავლილი”). რომელიც 2017 წლის 
ბოლოს გაუქმდება გარდამავალი ეტაპის ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის დასრულების 
შედეგად. კერძოდ, გარდამავალ ეტაპზე ხარისხის კონტროლის დასრულებისთანავე, ანუ 2017 წლის 
სექტემბრისთვის, რეესტრის ფილტრაცია  იწარმოებს სავალდებულო მონიტორინგის შედეგების 
გათვალისწინებით, რის საფუძველზეც რეესტრში დარჩებიან მხოლოდ ის აუდიტორები, ვინც 
დააკმაყოფილებს მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს.
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სათანადო ფილტრაციით, რეესტრის მომხმარებელს საშუალება ექნება მოძებნოს მისთვის 
სასურველი ინფორმაცია, მაგალითად  აუდიტორული ფირმები, რომლებიც სდპ აუდიტისთვის 
დადგენილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ; ასევე ფირმები რომლებსაც გააჩნიათ გარკვეული 
სპეციალიზაცია და სხვა მახასიათებლები.

რეესტრის ვებ–დიზაინზე, ტექნიკურ დავალებასა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებზე 
მიმდინარეობს კონსულტაციები უცხოელ კონსულტანტებთან და ფინანსთა სამინისტროს 
ანალიტიკურ ცენტრთან, რომელიც შექმნის ამ საიტს და გაუწევს მას ადმინისტრირებას. შესწავლის 
პროცესშია სხვა ქვეყნების მოწინავე პრაქტიკა.

ცხრილი 3.1 – აუდიტორთა რეესტრის საინფორმაციო ველები – მაგალითი:

 ზოგადი ინფორმაცია (სახელი, რეგისტრაციის ნომერი, დამფუძნებლები, ხელმძღვანელები, 
სამართლებრივი ფორმა და ა.შ.)
 საკონტაქტო  ინფორმაცია  (პირველადი  საკონტაქტო  პირი,   ოფისის  მისამართი,   ვებ-

გვერდის მისამართი და ა.შ.)
 პერსონალი (ხელმომწერი პირები, მათი სარეგისტრაციო ნომერი და წევრობა, სერთიფიკატები, 

განგრძობითი სწავლება, პროფესიონალთა რაოდენობა სფეროების მიხედვით და ა.შ.)
 პრაქტიკა (მომსახურების სფეროები, შემოსავლები),
 ხარისხის  კონტროლის  სტატუსი  (ვის  მიერ  განხორციელდა  ხარისხის  კონტროლი,  რა 

ტიპის კონტროლი განხორციელდა, შედეგები)
 პროფესიული დაზღვევა (დაზღვეული თანხა, დაზღვევის ობიექტი, დამზღვევი ორგანიზაცია)
 წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში
 წევრობა საერთაშორისო ქსელებში
 აუდირებული სდპ-ები
 სხვა ინფორმაცია, რაც ევროდირექტივებითაა დადგენილი

 მომავალში   იგეგმება,  რომ   აუდიტორთა   ერთიანი  რეესტრი   იქნება   სპეციალიზირებული   
ვებ - პორტალის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ასევე მოიცავს ინფორმაციას:

 ხარისხის შემმოწმებლების შესახებ
 ავტორიზებული ორგანიზაციების შესახებ
 სერთიფიცირებული პირების შესახებ

4. პროფესიული სერტიფიცირება

ევროდირექტივის (EC/43, მუხლები 8,9,11,12) მიხედვით, აუდიტორთა თეორიული ცოდნის 
მინიმალური დონის დადასტურება მოხდება პროფესიული სერტიფიცირების მეშვეობით, რაც თავის 
მხრივ არ წარმოადგენს აუდიტორული საქმიანობის ნებართვას (ევროდირექტივის მინიმალური 
მოთხოვნებისთვის, იხილეთ ცხრილი 4.1).
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რეფორმის ფარგლებში უწყებათაშორისი კომისიის/მარეგულირებელი ორგანოს მიერ 
შემუშავდება და დაწესდება აუდიტორთა განათლების მინიმალური მოთხოვნები - მოხდება 
არსებული საკვალიფიკაციო პროგრამის შესწავლა და განისაზღვრება დამატებითი სასწავლო 
მასალა/პროგრამა (იხილეთ ცხრილი 4.2 – სახელმძღვანელოები, რის მიხედვითაც უნდა მოხდეს 
სწავლება მინიმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის; და ცხრილი 4.3 – განგრძობითი 
სწავლებისა და სერტიფიცირებისთვის გამოყენებული საერთაშორისო სტანდარტები). სდპ აუდიტის 
განმხორციელებელ პირთა მიმართ განისაზღვრება ყველაზე მაღალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.

ასევე, უწყებათაშორისი კომისია/მარეგულირებელი ორგანო შეიმუშავებს/დაამტკიცებს 
მინიმალურ საკვალიფიკაციო სტანდარტებსა და მოთხოვნებს, რის შემდეგაც მოახდენს პროფესიულ 
ორგანიზაციების ავტორიზაციას სერთიფიცირებისა და განგრძობითი სწავლების განხორციელების 
მიზნით.

მიდგომა იმ სერთიფიცირებულ პირთა მიმართ, ვისი კვალიფიკაცია 
საჭიროებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან მიახლოებას:

გარდამავალ პერიოდში ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციების მიერ ჩატარდება 
გამოკვლევა ის სერტიფიცირებული პირების მიმართ, რომელთა კვალიფიკაციაც საჭიროებს 
ევროდირექტივისა და საერთაშორისოდ აღიარებული განათლების სტანდარტებთან* მიახლოებას. 
გამოკვლევის მიზანი იქნება მასში დასაქმებული ხელისმომწერი სერთფიცირებული პირების, ასევე 
სხვა საკვანძო პერსონალის სატრენინგო საჭიროებების განსაზღვრა. უწყებათაშორისი დროებითი 
კომისია ჩამოაყალიბებს მოთხოვნებს პროფესიული ორგანიზაცების წინაშე ხარისხის გამოკვლევის 
პროცედურების და ვადების თაობაზე. გამოკვლევა ჩატარდება ძირითადად თვითშეფასების 
კითხვარების გზით, რის შედეგადაც გამოვლინდება ამათუიმ ფირმის პარტნიორების/დირექტორების 
და სხვა საკვანძო პერსონალის მზადყოფნის დონე ხარისხის კონტროლის პროცედურების 
ჩასატარებლად.

არასაკმარისად მომზადებული პირები გაივლიან ტრენინგებს განგრძობით სწავლების სახით და 
ეტაპობრივ ტესტირებას, რისი წარმატებით დასრულების შედეგადაც მიიღებენ ავტორიზებული 
ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სერტიფიკატს. სერტიფიკატის მოპოვებისთვის მთავარი კრიტერიუმი 
იქნება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა. ამასთან, ევროდირექტივით დაშვებული 
ალტერნატივის სახით, ასეთ პირებს შესაძლებელია არ შეეზღუდოთ უფლება უშუალოდ ხარისხის 
კონტროლის მონიტორინგის გზით დაასაბუთონ თავიანთი კვალიფიკაცია და გახდნენ პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრები (იხილეთ თავი 5) იმ პირობით, რომ მარწმუნებელ გარიგებების ფარგლებში 
მათი როლი და გაწეული სამუშაო დაექვემდებარება ზუსტ იდენტიფიცირებას და შეფასებას.

*განათლების საერთაშისო სტანდარტში იგულისხმება: https://www.ifac.org/publications-resourc-
es/2014- handbook-international-education-pronouncements

 

 16 16

s
p
ec

i
al

u
r

i
 g

am
o

S
ve

b
a



ტესტირება ჩატარდება ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციის მიერ სათანადო 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში; იმ შემთხვევაში, თუ სათანადო მოთხოვნები ვერ 
სრულდება, ტესტირება ჩატარდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ.

2017 წლის სექტემბრისთვის, ფირმებს, სადაც დასკვნებს აწერენ ხელს არასაკმარისად 
მომზადებული პირები, რომლებიც ვერ მოიპოვებენ ავტორიზებული ორგანიზაციის მიერ გაცემულ 
სერტიფიკატს და წევრობას, შეუწყდებათ რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში.

ცხრილი 4.1 – ევროდირექტივით განსაზღვრული მინიმუმ მოთხოვნები 

- Article 8, Test of theoretical knowledge

1. The test of theoretical knowledge included in the examination shall cover the following subjects 
in particular:

a) general accounting theory and principles;
b) legal requirements and standards relating to the preparation of annual and consolidated ac-

counts;
c) international accounting standards;
d) financial analysis;
e) cost and management accounting;
f) risk management and internal control;
g) auditing and professional skills;
h) legal requirements and professional standards relating to statutory audit and statutory auditors;
i) international auditing standards as referred to in Article 26;
j) professional ethics and independence.

2. It shall also cover at least the following subjects insofar as they are relevant to auditing:
a) company law and corporate governance;
b) the law of insolvency and similar procedures;
c) tax law;
d) civil and commercial law;
e) social security law and employment law;
f) information technology and computer systems;
g) business, general and financial economics;
h) mathematics and statistics;
i) basic principles of the financial management of undertakings
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ცხრილი   4.2    –    სახელმძღვანელოები,    რის   მიხედვითაც   უნდა   მოხდეს   
სწავლება   მინიმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის:ცხრილი სახელმძღვანელოები რის მიხედვითაც უნდა მოხდეს სწავლება მინიმალურ

მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის

 

ცხრილი სერტიფიცირების და განგრძობითი სწავლებისათვის გამოყენებული იქნება შემდეგი
საერთაშორისო სტანდარტები

• http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-
audits-small-and-medium-sized-en 

• http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-
practices-third-edition-0 

ააუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები: 

• http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/Pages/training-material.aspx 

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი: 

•  IFAC მცირე და საშულო პრაქტიკის მართვის სახელმძღვანელო 
• გარკვეული საგნები ევროდირექტივის მე–8 მუხლის შესაბამისად (ფინანსური ანალიზი, 
ხარჯების/მენეჯერული აღრიცხვა, რისკის მართვა და შიდა კონტროლი, მოთხოვნები 
ფინანსური ანგარიშგებასა და აუდიტთან მიმართებაში).  

•დამატებით საგნები იმ დონეზე, რა დონეზეც საჭიროა აუდიტისთვის (კანონი, 
საინფორმაციო ტექნოლოგია, ეკონომიკა, მათემატიკა, ფინანსური მართვა) 

• საქართველოში არსებული მარეგულირებელი თუ საკანონმდებლო აქტების ცოდნა, 
როგორიც არის საგადასახადო კოდექსი, კანონი მეწარმეთა შესახებ და სხვ. 

დამატებით 

ცხრილი 4.3  –  სერტიფიცირების  და განგრძობითი სწავლებისათვის 
გამოყენებული იქნება შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტები:

 IAESB - ის მიერ გამოცემული განათლების საერთაშორისო სტანდარტები ბუღალტრებისთვის 
და სხვა დებულებები
 IAASB - ის მიერ გამოცემული საერთაშორისო სტანდარტები და სხვა დებულებები
 IESBA - ს ეთიკის კოდექსი ბუღალტრებისთვის
 IASB - ის მიერ გამოცემული ფასს სტანდარტები და სხვა დებულებები
 IFAC - ის შესაბამისი სახელმძღვანელოები

5.ინდივუალური წევრობა ავტორიზებულ 
პროფესიულ ორგანიზაციაში

პროფესიული ორგანიზაციის ინდივიდუალური წევრობა უნდა იყოს აუდიტორული საქმიანობის 
(ანუ მარწმუნებელი ხასიათის დასკვნებზე ხელმოწერის) უფლების მოპოვებისთვის აუცილებელი 
პირობა. 43/EC ევროდირექტივის მიხედვით, აუდიტორული საქმიანობის უფლების მისაღებად, 
განსაზღვრულია შემდეგი მინიმალური მოთხოვნები:

1.კარგი რეპუტაცია (43/EC, მუხლი 4)
2.თეორიული ცოდნა (43/EC , მუხლები 6–9) – დადასტურებული პროფესიული სერტიფიცირებით
3.პრაქტიკული გამოცდილება (მინ. 3 წლიანი) – (43/EC, მუხლები 10, 11, 12)

ევროდირექტივის ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, აუდიტორული 
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საქმიანობისთვის უფლების მოსაპოვებელ მინიმალურ მოთხოვნებს დააწესებს უწყებათაშორისი 
კომისია/მარეგულირებელი ორგანო. მინიმალური მოთხოვნები შემუშავდება საერთაშორისო 
სტანტარტების და პრაქტიკის მიხედვით (მათ შორის განგრძობითი სწავლებისთვის – 43/EC, მუხლი 
13), ისე რომ შესაბამისობაში იქნება ევროდირექტივის აუდიტის მოთხოვნებთან (43/EC). გარდამავალ 
პერიოდში, არა–სდპ საწარმოების აუდიტორებისთვის დაშვებული იქნება ევროდირექტივით 
განსაზღვრული ალტერნატიული, შეღავათიანი მიდგომა წევრობის მოსაპოვებლად, რომელიც 
გულისხმობს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადასტურებას არა ტესტირების,  არამედ არსებული 
პრაქტიკის ხარისხის დემონსტრირებით. ამგვარი შეღავათი იმოქმედებს მხოლოდ 2017  წლის 
სექტემბრამდე და არ გავრცელდება სდპ აუდიტის განმხორციელებელ პირებზე.

ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის წარმატებით გავლის შედეგად პროფესიული ორგა-
ნიზაციების მიერ სერთიფიცირებულ პირები, ვინც აწერენ ხელს დასკვნებს, ავტომატურად 
აღიარდებიან პროფესიული ორგანიზაციის წევრებად. ხარისხის კონტროლი ჩატარდება 
ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციის ან უწყებათაშორისი კომისიის/მარეგულირებელი 
ორგანოს მიერ, იმის მიხედვით, ატარებენ თუ არა ისინი სდპ-ების აუდიტს (იხილეთ მე–6 თავი).

სერტიფიცირების და გაწევრიანების ზემოაღნიშნული ეტაპობრივი დაახლოების პერიოდი 
დასრულდება 2017 წლის სექტემბრამდე, რის შედეგადაც აუდიტორთა რეესტრში დარჩებიან 
მხოლოდ ის აუდიტორული ფირმები, ვინც გაივლის ხარისხის კონტროლს და დააკმაყოფილებს 
უწყებათაშორისი კომისიის/მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დაწესებულ მოთხოვნებს.

სერტიფიცირებულ პირთა და პროფესიული ორგანიზაციის წევრთა სიას აწარმოებენ პროფესიული 
ორგანიზაციები, რომელიც მომავალში სინქრონიზებული იქნება ოფიციალური პორტალის 
ინფორმაციასთან.

6. ხარისხის კონტროლი

ხარისხის კონტროლი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ფინანსური  ანგარიშგების 
ხარისხის უზრუნველსაყოფად. მონიტორინგი გულისხმობს (ა) აუდიტორული საქმიანობის 
ხარისხის კონტროლის სისტემის შეფასებას, თუ რამდენად შესაბამისობაშია ის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან და კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, აგრეთვე (ბ) აუდირებული 
ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის შეფასებას იმ თვა, თუ რამდენად შეესაბამება ის სათანადო 
აღრიცხვის სტანდარტებს.

რეფორმის ფარგლებში შემუშავდება ისეთი მიდგომები, რომელიც ასახავს საერთაშორისო 
საუკეთესო გამოცდილებას, აგრეთვე გაითვალისწინებულ იქნება საქართველოსთვის 
დამახასიათებელი სპეციფიური საკითხები. შემუშავდება ხარისხის კონტროლის დეტალური 
გზამკვლევი, კითხვარები (მათ შორის თვითშეფასების), ასევე განისაზღვრება სხვადასხვა 
დისციპლინარული ზომები შეუსაბამობების გამოვლენის შემთხვევაში. ყურადღება მიექცევა 
მონიტორინგის პროცესის გამჭვირვალობას, კერძოდ, გასაჯაროვდება ხარისხის შეფასების 
შედეგები.

ამჟამად, უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მიერ განიხილება ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის ქვემოდ წარმოდგენილი სქემა.

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის კონტროლი:
უწყებათაშორისი კომისია/მარეგულირებელი ორგანო უშუალოდ განახორციელებს აუდიტორული 

საქმიანობის ხარისხის კონტროლს იმ აუდიტორებთან მიმართებაში, ვინც ატარებს სდპ-ების აუდიტს, 
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ხოლო დანარჩენი აუდიტორების საქმიანობის შეფასება დელეგირებული იქნება ავტორიზებულ 
პროფესიულ ორგანიზაციებზე.

ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის კონტროლი:

რაც შეეხება ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის კონტროლს, ფინანსური ინსტიტუტების 
შემთხვევაში მოიაზრება მისი დელეგირება საქართველოს ეროვნულ ბანკისთვის, სადაზღვევო 
კომპანიების შემთხვევაში - დაზღვევის ზედამხედველობისთვის, ხოლო დანარჩენი სდპ-ის 
ანგარიშგების ხარისხის შეფასებას თავად მარეგულირებელი ორგანო (გარდამავალ ეტაპზე 
შესაძლოა უწყებათაშორისი კომისია) განახორციელებს.

აღსანიშნავია, რომ ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის შემოწმებისთვის საჭიროა ვიწრო 
ექსპერტული ცოდნა, გამოცდილება და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ამიტომაც, სახელმწიფოს 
დანახარჯების ოპტიმიზაციის და უკეთესი ხარისხის მიღწევის მიზნით, აღნიშნული ფუნქცია 
გადაეცემა შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებს.

ხარისხის კონტროლი  გარდამავალ და მომდევნო პერიოდებში:

1. უწყებათაშორის კომისია დაამტკიცებს ხარისხის კონტროლის ჩატარების წესებს და ძირითად 
კრიტერიუმებს;

2. პირველ რიგში ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი ჩატარდება სდპ აუდიტის განმხორ-
ციე ლებელ პირებთან მიმართებაში;

3. სდპ-ების აუდიტორების ხარისხის კონტროლის მონიტორინგს ჩაატარებს მხოლოდ 
მარეგულირებელი ორგანო (გარდამავალ ეტაპზე უწყებათაშორისი კომისია); აღნიშნული პროცესის 
უზრუნველსაყოფად, მარეგულირებელი ორგანო დაიქირავებს  საერთაშორისო გამოცდილების მქონე 
ექსპერტებს, რომელთაც არ ექნებათ მოქმედი პრაქტიკა. მარეგულირებელ ორგანოს უფლება ექნება 
დაიქირავოს ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციების მიერ სერთიფიცირებული ხარისხის 
კონტროლის შემმოწმებლები.

4. ისეთი საწარმოების აუდიტორების მიმართ, რაც საზოგადოებისთვის ნაკლები რისკის 
შემცველია, ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი შეიძლება დელეგირებულ იქნას ავტორიზებულ 
პროფესიული ორგანიზაციებზე (რომელსაც მარეგულირებელი ორგანო შეარჩევს). არა სდპ 
სეგმენტზე მოქმედი ფირმების აუდიტის და დაკავშირებული მომსახურების ხარისხის კონტროლი 
ძირითადად განხორციელდება ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციების მიერ თავის წევრ 
ფირმებთან მიმართებაში, თუმცა მათი საქმიანობის მონიტორინგის ფარგლებში შეიძლება შერჩევით 
მოხდეს მარეგულირებელი ორგანოს მიერ წევრი ფირმების ხარისხის კონტროლი. უწყებათაშორისი 
კომისია/მარეგულირებელი ორგანო განახორციელებს ზედამხედველობას ხარისხის კონტროლთან 
დაკავშირებით დელეგირებული ფუნქციების შესრულებაზე.

5. საწყის ეტაპზე ხარისხის კონტროლისადმი მზადყოფნა შეიძლება შემოწმდეს თვითშეფასების 
კითხვარების საფუძველზე. ასევე, რეგულატორი შეიძლება დაეყრდნოს აუდიტორულ ქსელების და 
ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციების ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს.

6. თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში  ხარისხის  კონტროლის  შემმოწმებელთა 
სერტიფიცირებას აწარმოებს ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაცია, ხოლო მინიმალურ 
მოთხოვნებს აწესებს მარეგულირებელი ორგანო. ხარისხის შემმოწმებელთა ერთიან რეესტრს 
აწარმოებს მარებულირებელი ორგანო. ხარისხის შემმოწმებელთა საქმიანობის მონიტორინგს და 
ზედამხედველობას განახორციელებს მარეგულირებელი ორგანო ავტორიზებული პროფესიული 
ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის ფარგლებში.
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7. სდპ საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის კონტროლს განახორციელებენ: ბანკების 
შემთხვევაში - საქართველოს ეროვნული ბანკი, სადაზღვევო კომპანიების შემთხვევაში - დაზღვევის 
ზედამხედველობა, ფინანსური ბაზრების მონაწილეების შემთხვევაში კი ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრების მარეგულირებელი. დანარჩენი სდპ ანგარიშგების ხარისხი დაიფარება მარეგულირებელი 
ორგანოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის პროცესში.

ხარისხის კონტროლის ზოგადი პრინციპები ევროდირექტივის მიხედვით:

 ხარისხის კონტროლის სიტემას ექვემდებარება ყველა აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა;
 ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებულ ყველა წესს აყალიბებს რეგულატორი (დროებით 

კომისია);
 ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი ორგანიზაციულად ისე უნდა მოეწყოს, რომ იყოს 

დამოუკიდებელი და ასევე ექვემდებარებოს ზედამხედველობას;
 ხარისხის კონტროლის შემოწმება უნდა განხორციელდეს ადეკვატური, კომპეტენტური და 

დამოუკიდებელი პირების მიერ;
 ხარისხის კონტროლის მინიმუმალური მასშტაბი: აუდიტის ფაილების შემოწმების საფუძველზე, 

შესაბამისობის დადგენა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან და დამოუკიდებლობის 
მოთხოვნებთან, შიდა კონტროლის სისტემების შეფასება, გამოყენებული რესურსების რაოდენობა 
და ხარისხი/ აუდიტის საფასურის ადეკვატურობა;
 ხარისხის კონტროლის შეფასება ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას, მათ შორის, 

პროფესიული ორგანიზაციების მიერ შესრულებულის;
 ხარისხის კონტროლის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები გონივრული დროის ფარგლებში 

უნდა შესრულდეს აუდიტორების მიერ.

7. პროფესიული ორგანიზაციების ავტორიზება

ერთის მხრივ, პროფესიულ სფეროში კონკურენციის წახალისების, სპეციალიზაციისა და წევრთა 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მეორეს მხრივ რეგულაციის ეფექტურობის 
ამაღლების, ხარჯების ოპტიმიზაციის, აღრიცხვიანობისა და აუდიტორული საქმიანობის 
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, უწყებათაშორისი კომისიის და შემდგომში მარეგულირებელი 
ორგანოს გარკვეული ფუნქციები, რაც საზოგადოებისთვის ნაკლები რისკის შემცვლელია, 
დელეგირებული იქნება პროფესიულ ორგანიზაციებზე, ავტორიზების მექანიზმის გამოყენებით.

პროფესიულ ორგანიზაცია, რომელსაც ექნება სურვილი მოიპოვოს ავტორიზაცია ამათუიმ 
ფუნქციის შესასრულებლად, უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ სტანდარტებს და მოთხოვნებს, 
როგორიც არის მაგალითად:

 ჩამოყალიბებული სტრატეგია და ყოველწიური სამოქმედო გეგმა;
 შესაბამისი დებულებები, სტრუქტურები და მათი საქმიანობის შეფასების სისტემები;
 ვებ-გვერდი  და  სხვა  ინფრასტრუქტურა,  რომელიც  დააკმაყოფილებს  ამათუიმ  ფუნქციის 

შესარულებლად აუცილებელ ტექნიკურ მოთხოვნებს;
 აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
 კვალიფიციური და ადეკვატური ადამიანური რესურსები;
 წევრების სიმრავლისა და შემოსავლების გარკვეული დონე;
 დამატებით, მარეგულირებლის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნები კონკრეტული ფუნქციების 

შესასრულებლად, რაც ძირითადად დაეფუძნება IFAC-ის წევრობის მოთხოვნებს (SMOs)
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 ამასთან, მარეგულირებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ავტორიზების თაობაზე უნდა იყოს 
სამართლიანი  და  ადეკვატურად  არგუმენტირებული.   გადაწვეტილების  საფუძველი  უნდა  იყოს

 საჯაროდ ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის

მარეგულირებელსა და ავტორიზებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს შორის უფლებამოსილებების 

გამიჯვნის შესაძლო ფორმულირება კანონპროექტის მიზნებისთვის (პირველადი მონახაზი):

შენიშვნა: გარდამავალ ეტაპზე მარეგულირებელი ორგანოს ფუნქციები განხორციელდება 
დროებითი უწყაბათაშორისი კომისიის მეშვეობით; წითლად წარმოდგენილია ის ფუნქციები, რომელიც 
სავარაუდოდ შევა უკვე ახლადჩამოყალიბებული მარეგულირებელი ორგანოს კომპეტენციაში.

პროფესიული ორგანიზაციების ავტორიზება

მარეგულირებელსა და ავტორიზებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს შორის უფლებამოსილებების 
გამიჯვნის შესაძლო ფორმულირება კანონპროექტის მიზნებისთვის (პირველადი მონახაზი)

უწყებათაშორისი კკომისიის/მმარეგულირებელი 
ოორგანოს კკომპეტენცია: 

ავტორიზებული  პროფესიული ოორგანიზაციის  
კკომპეტენცია: 

1. აწარმოოს აუდიტორების/აუდიტური ფირმების 
რეესტრი; ავტორიზებული პროფესიული 
ორგანიზაციები რეესტრი, ხარისხის 
შემმოწმებელთა რეესტრი, სერთიფიცირებულ 
პირთა რეესტრი. 
განახორციელოს ამ კანონის დაცვის 
მონიტორინგი, რაც გულისხმობს, მაგრამ არ 
შემოფარგლება შემდეგით: 

2. აწარმოოს აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრირებული 

1. ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაცია, 
რომელსაც შესაბამისი საერთაშორისო 
ორგანიზაცების მიერ მინიჭებული აქვთ სათანადო 
უფლებები, ვალდებულია რეგულატორს 
წარუდგინოს ქართულ ენაზე ნათარგმნი შემდეგი 
საერთაშორისო სტანდარტები: 
  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტები (IFRS); 
 მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for 
SMEs); 

აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგი; 

3. აწარმოოს აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრირებული აუდიტორის/აუდიტური 
ფირმის მიერ ჩატარებული აუდიტის მოკვლევა; 

4. დააკისროს დისციპლინარული სასჯელის 
(ზომები)აუდიტორს/აუდიტურ ფირმას 
ჩატარებული ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის, მოკვლევის შედეგებზე; 

5. განსაზღვროს პროფესიული ორგანიზაციების 
ავტორიზაციის წესები და მოთხოვნები; 

6. განახორციელოს პროფესიული 
ორგანიზაციების ავტორიზაცია და იმ 
ავტორიზებულიპროფესიული ორგანიზაციების 
ავტორიზაციის გაუქმება, რომლებიც არ 
აკმაყოფილებენ/ასრულებენ დადგენილ 
მოთხოვნებს; 

7. განახორციელოს ავტორიზებული 
პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობის 
მონიტორინგი; 

8. გაატაროს ადმინისტრაციული ღონისძიებები იმ 
პირთა მიმართ, რომლებიც ახორციელებენ 
აუდიტს რეგისტრაციის გარეშე. 

9. გაატაროს ადმინისტრაციული ღონისძიებები იმ 
საწარმოთა მიმართ, რომლებიც თავს არიდებენ 
თავინთი ფინანსური ანგარიშგების 
გამოქვეყნების და აუდიტის ვალდებულებას. 
დაამტკიცოს სამოქმედოდ: 

10. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტები (IFRS); 

  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA); 
 ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი 

(ISQC); 
 პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი 

(IESBA Code); 
2. ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაციის 
ფუნქციებია: 
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივი 
(ეროვნული) სტანდარტების შემუშავება და 
რეგულატორისთვის წარდგენა;  
 მიკრო საწარმოებისთვის აღრიცხვისა და 
ფინანსური ანგარიშგების წესების შემუშავება და 
მარეგულირებელი ორგანოსთვის წარდგება; 
  ბუღალტრული აღრიცხვის სარეკომენდაციო 

(სანიმუშო) ანგარიშთა გეგმის შემუშავება; 
 წევრების სატრეინინგო საჭიროებათა გამოვლენა, 
სერთიფიცირებულ პირთა და წევრთა 
საკვალიფიკაციო სწავლებების (ტრენინგების) 
განხორციელება;  
 პირთა პროფესიონალ ბუღალტრად 
სერტიფიცირება და გაწევრიანება; 
 დისციპლინური საქმის წარმოება თავისი წევრი 
პროფესიონალი ბუღალტრის, აუდიტორის/ 
აუდიტორული ფირმის და ამ აუდიტორულ ფირმაში 
დასაქმებული სერტიფიცირებული პირის მიმართ; 
 პროფესიუნალ ბუღალტერთა წევრობისთვის 
განსაზღვრული მოთხოვნების აღსრულება, მათ 
შორის განგრძობითი სწავლების კუთხით; 
 თავისი წევრების მიერ ეთიკის წესების 
მ ხ ნ ბ ს ს ზრ ნ ს ნ რ
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11. მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 
(IFRS for SMEs); 

12. მიკრო საწარმოებისთვის ანგარიშგების 
სტანდარტი; 

13. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA); 
14. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 

სტანდარტი (ISQC); 
15. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის 

კოდექსი (IESBA Code); 
16. ხარისხის კონტროლის სისტემის 

შემმოწმებელთა სერტიფიცირების წესები; 
17. ხარისხის კონტროლის სისტემის 

მონიტორინგის დებულება და წესები; 
18. სასერტიფიკაციო, წევრობის და განგრძობითი 

სწავლების მინიმალური მოთხოვნები 
პროფესიონალ ბუღალტერთათვის 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) განათლების საერთაშორისო 
სტანდარტების (IES) და შესაბამისი 
ევროდირექტივის მოთხოვნების დაცვით;  

19. დაადგინოს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირთა 
აუდიტთან მიმართებაში;  

მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის კონტროლი; 
 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
განხორციელება იმ წევრი ფირმების მიმართ, 
რომელთა მონიტორინგს არ ახორციელებს 
რეგულატორი; 
 აუდიტორთა ერთიანი სახელმწიფო 
რეესტრისთვის კორპორატიული და 
ინდივიდუალურ წევრთა, სერტიფიცირებულ პირთა 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მარეგულირებელ 
ორგანოში და მისი მუდმივი განახლება 
 თავის წევრთა სიის საკუთარ ვებგვერდზე 
გამოქვეყნება, რაც უნდა შეესაბამებოდეს 
აუდიტორთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახულ 
ინფორმაციას; 
3. ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაცია 
უფლებამოსილია, ამ მუხლით განსაზღვრული 
საქმიანობის გარდა, განახორციელოს 
სადამფუძნებლო დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული ან/და კანონით აუკრძალავი 
სხვა ნებისმიერი საქმიანობა.  
4. ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია თავისი სამოქმედო გეგმა, საქმიანობის 
შესახებ ანგარიში და აუდირებული ფინანსური 
ანგარიშგება გამოაქვეყნოს ყოველწლიურად, 

20. განახორციელოს სხვა ისეთი მოვალეობები, ან 
შეასრულოს ისეთი ფუნქციები, რომელიც 
გამომდინარეობს  სხვა კანონმდებლობიდან. 

21. მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო 
სტანდარტების და სახელმძღვანელოების 
თარგმნის თანადაფინანსებაში. 

22. განახორციელოს აუდიტორების/აუდიტორული 
ფირმების რეესტრში პირველადი მონაცემების 
და ცვლილებების ასახვა  მხოლოდ 
ავტორიზებული პროფესიული ორგანოს 
წარდგინებით, ამასთან იგი უფლებამოსილია 
გადაამოწმოს წარმოდგენილი ინფორმაციის 
სისწორე. 

 

საკუთარ ვებგვერდზე ან/და პრესაში, შესაბამისი 
წლის მომდევნო წლის 1 ივლისამდე. თავისი 
საქმიანობის შესახებ ანგარიშის საკუთარ 
ვებგვერდზე გამოქვეყნების შემთხვევაში 
ავტორიზებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია ეს ანგარიში ვებგვერდზე ჰქონდეს 
გამოქვეყნებიდან სულ ცოტა 3 წლის განმავლობაში. 
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8. მთავრობის 360-ე დადგენილება და  სხვა  სამართლებრივი აქტები

პირველ რიგში უნდა გაიმიჯნოს სახელმწიფო საჭიროებები, რომელთა მიმართებაში მთავრობა 
განსაზღვრავს ამათუიმ პროფესიული მომსახურების წინაშე მდგარ მოთხოვნებს. კერძოდ:

საინვესტიციო ვალდებულებებთან დაკავშირებული პროფესიული მომსახურება:

• საინვესტიციო ვალდებულებებთან დაკავშირებული პროფესიული მომსახურება უნდა მოექცეს 
შესაბამის სტანდარტებში (მაგალითად, ISAE 3000), მომზადდეს ამ სპეციფიკაზე მორგებული 
სანიმუშო ანგარიშგება;

 საინვესტიციო ვალდებულებებზე მომუშავე ფირმებისთვის უნდა ჩამოყალიბდეს ცალკე 
კრიტერიუმები, შესაბამისად ეს ფირმები ამ კრიტერიუმებით უნდა იძებნებოდეს აუდიტორთა 
ერთიან რეესტრში, რის შედეგადაც შემდგომში რაიმე სიების დადგენა ნორმატიული წესით აღარ 
იქნება საჭირო.

საშემფასებლო  მომსახურება

 განისაზღვროს სახელმწიფო საჭიროებები საშემფასებლო მომსახურების მიმართ 
(პრივატიზება, საწ.კაპიტალში შენატანი, ფინანსური ანგარიშგების მიზნები, ურთიერთდამოკიდებულ 
პირთა შორის გარიგებები და ა.შ.);
 შემოღებულ იქნას შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები;
 შემოღემულ იქნას სახელმწიფო საჭიროებისთვის საშემფასებლო ფირმების შერჩევის 

კრიტერიუმები.

გარდა ამისა, 360–ე დადგენილებაში ცვლილებების შეტანისას აუცილებელია გათვალისწინებული 
იქნას მასთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო აქტები, მაგალითად:
 უნდა გაუქმდეს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ 

კანონის გარდამავალი დებულებების მე-9 პუნქტი;
 საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის მოთხოვნა უნდა მიესადაგოს სდპ-ებს, რომლებიც 

ფინანსური ანგარიშგებას ამზადებენ ფასს-ების შესაბამისად, რაც ძირითადი საშუალებების 
გადაფასების დაშვების მქონე ერთადერთ სტრუქტურული საფუძველს წარმოადგენს.
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N 225

17/07/2015

ბბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან  დაკავშირებული 
საკითხების განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის N341 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს  დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1.  ბუღალტრულ და აუდიტორულ ევროდირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის 
მიახლოების თაობაზე  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების 
ფარგლებში, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან 
დაკავშირებული საკითხების განხილვის, ანალიზის, შესაბამის სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების 
შემუშავების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან (შემდგომში - სამინისტრო) შეიქმნას  
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან  დაკავშირებული 
საკითხების განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - სამუშაო ჯგუფი) 
შემდეგი შემადგენლობით:

გიორგი თაბუაშვილი     - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი
      მოადგილე/საჯარო სამართლის იურიდიული 
       პირი - შემოსავლების სამსახურის უფროსი, 
       სამუშაო ჯგუფის  ხელმძღვანელი;

იური დოლიძე                          -          საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -   
შემოსავლების სამსახურის მრჩეველი, 
სამუშაო ჯგუფის  ხელმძღვანელის მოადგილე;

ირაკლი თუთარაშვილი          -          საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი
მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სამუშაო 
ჯგუფის წევრი;

თამარ ჯანელიძე - ეკონომიკური საბჭოს აპარატის იურიდიული
სამსახურის უფროსი, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

ჯაბა ბალახაშვილი -  ეკონომიკური საბჭოს იურიდიული სამსახურის
მრჩეველი, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

თათია ხეთაგური                -   საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი,
სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

დავით ჭურაძე           -         საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის აპარატის უფროსი,
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სამუშაო ჯგუფის  წევრი;
თეონა მდივანი                          -          საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო

კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი,
სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

ირმა ქავთარაძე -         საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

მინისტრის მოადგილე, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;
ვახტანგ კეჟერაძე             - სახელმწიფო აუდიტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი,
 სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

სალომე სხირტლაძე     -          საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსებისა და
ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი,
 სამუშაო ჯგუფის წევრი;

ნიკოლოზ გაგუა -           საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  ფისკალური
პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი;
სამუშაო ჯგუფის წევრი;

სერგო ბირკაძე                          -           საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული 
დეპარტამენტის უფროსი; 
სამუშაო ჯგუფის წევრი;

თამარ მარგიშვილი                   -         საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული 
დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების 
სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;
სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის საორგანიზაციო უზრუნველყოფა 
განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ.

3. ამ ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის პირველ მოადგილეს - გიორგი თაბუაშვილს. 

ნნოდარ ხადური

მმინისტრი

 26 26

s
p
ec

i
al

u
r

i
 g

am
o

S
ve

b
a



როინ მიგრიაული
სამართლის დოქტორი, 

პროფესორი
საადვოკატო ბიურო 

„მიგრიაული და                 
პარტნიორების” 

ხელმძღვანელი პარტნიორი

წარ მოდ გე ნი ლი აქ ტის სა მარ თლებ რი-
ვი შე ფა სე ბის თვის, ჯერ უნ და ვუ პა სუ ხოთ 
შემ დეგ კითხვებს: რა სა ხი საა ეს აქ ტი? რა 

არ ის ამ აქ ტის გა მო ცე მის სა მარ თლებ რი ვი 

სა ფუძ ვე ლი? რო გო რია ამ ბრძა ნე ბის გა მო-

ცე მის ფორ მა ლუ რი და მა ტე რი ალ ური მარ-

თლზო მი ერ ება? გა აჩ ნდა თუ არა ფი ნან სთა 

მი ნის ტრს კერ ძო სექ ტორ ში ბუ ღალ ტრუ ლი 

აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 

რე ფორ მი რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა-

მო სი ლე ბა? ჰქონ და თუ არა მი ნის ტრს დრო-

ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის 

შექ მნის კომ პე ტენ ცია და აქ ედ ან გა მომ დი-

ნა რე, გა იც ეს კომ პე ტენ ტუ რი დას კვნა ბრძა-

ნე ბის მარ თლზო მი ერ ებ აზე.

ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 წლის 17 ივ ლი სის 
ბრძა ნე ბა №225 „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-

სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ-

მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 

გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი 

სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნის შე სა ხებ” (შედ გომ ში 
„ბრძა ნე ბა”) წარ მო ად გენს ინ დი ვი დუ ალ ურ-
სა მარ თლებ რივ აქ ტს „ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის 
შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის 
მე-4 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, რად გა ნაც იგი 
ერ თჯე რა დია, შე სა ბა მი სად არ შე იც ავს მი სი  
მუდ მი ვი, ან დრო ებ ითი და მრა ვალ ჯე რა დი 
გა მო ყე ნე ბის ქცე ვის ზო გად წესს. ბრძა ნე ბის, 

mar Tlsa wi na aR mde go sa mar Tleb ri vi aq ti...

 sa qar Tve los fi nan sTa mi nis tris 2015 wlis 17 iv li sis #225 

brZa ne bis sa mar Tleb ri vi Se fa se ba

nor ma ti uli Tu in di vi du al uri ad mi nis tra ci uli 

aq ti mi iC ne va mar Tlzo mi er sa mar Tleb ri vi aq tad, Tu ki 

igi mi si ga mo ce mi saT vis ak ma yo fi lebs Sem deg kri te ri-

um ebs, ker Zod, Tu igi:

mi Re bu lia sa mar Tleb ri vi aq tis sa fuZ vel ze, anu 

mi si ga mo ce mis mo men tSi ar se bob da Se sa ba mi si sa mar-

Tleb ri vi sa fuZ ve li;

 war mo ad gens for ma lu rad mar Tlzo mi er aq ts;

 war mo ad gens ma te ri al ur ad mar Tlzo mi er aq ts.

რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი-
ულ-სა მარ თლებ რივ აქ ტის ბუ ნე ბას ას აბ უთ-
ებს, აგ რეთ ვე, „ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული 
კო დექ სის” მე-2 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
დ) ქვე პუნ ქტიც, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც, 
ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს მი ერ ად მი ნის-
ტრა ცი ული კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე 
გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა-
ცი ულ–სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი სა ხე ზეა, თუ იგი 
აწ ეს ებს, ცვლის, წყვეტს ან ად ას ტუ რებს პი რის 
ან პირ თა შეზღუ დუ ლი წრის უფ ლე ბებ სა და 
მო ვა ლე ობ ებს. და მა ტე ბით უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
რომ თა ვად ბრძა ნე ბის ში ნა არ სი - დრო ებ ითი 
უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა -  
მი ან იშ ნებს აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
ინ დი ვი დუ ალ ურ ხა სი ათ ზე (ანუ, კონ კრე ტულ 
სა მუ შაო ჯგუფ ზე); იგ ივ ეზე მეტყვე ლებს იმ 
კონ კრე ტულ პირ თა ჩა მო ნათ ვა ლიც, რო მე ლიც 
მო ცე მუ ლია ბრძა ნე ბა ში. 

ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ბრძა ნე ბა, 
რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ-სა მარ თლებ რი ვი 

 27 27

s
p
ec

i
al

u
r

i
 g

am
o

S
ve

b
a



აქ ტი უნ და შე ვა ფა სოთ, აგ რეთ ვე, ამ კრი ტე რი-
უმ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით და გან ვსაზღვროთ 
მი სი მარ თლზო მი ერ ება. 

1. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის სა მარ თლებ რი ვი 

სა ფუძ ვე ლი

„ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის სა-
ფუძ ველ ზე, ინ დი ვი დუ ალ ური სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტი მი იღ ება მხო ლოდ ნორ მა ტი ული აქ ტის სა-
ფუძ ველ ზე და მის მი ერ დად გე ნილ ფარ გლებ-
ში.  „სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის  სტრუქ-
ტუ რის, უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ან ობ ის 
წე სის შე სა ხებ” 2004 წლის 11 თე ბერ ვლის კა-
ნო ნის 21-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის მი ხედ-
ვით, „მი ნის ტრი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 

812-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად გა მოს ცემს ბრძა-

ნე ბებს”. მი ნის ტრის ბრძა ნე ბე ბის, რო გორც 
ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ–სა მარ-
თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვლე ბი, მო ცე მუ ლია აგ რეთ ვე შე სა ბა მი სი 
სა მი ნის ტროს დე ბუ ლე ბებ ში. 

ზო გა დად, ფი ნან სთა მი ნის ტრის ბრძა ნე ბის 
გა მო ცე მის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად უნ და 

მი ეთ ით ოს აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
2013 წლის 17 დე კემ ბრის დად გე ნი ლე ბა № 341 
„სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს დე-
ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” (შემ დგომ ში 
„დე ბუ ლე ბა”), კერ ძოდ, აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე-
ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ლ) ქვე პუნ-
ქტის თა ნახ მად, მი ნის ტრი კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით გა მოს ცემს ბრძა ნე ბებს, 
ინ სტრუქ ცი ებ სა და მე თო დურ მი თი თე ბებს 
და პა სუ ხის მგე ბე ლია მა თი კა ნო ნი ერ ებ ისა და 
მი ზან შე წო ნი ლო ბი სათ ვის.

 ამ დე ნად, ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი თი თე ბუ ლია სწო რედ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის 17 დე-
კემ ბრის № 341 დად გე ნი ლე ბა. ეს დე ბუ ლე ბა 
წარ მო ად გენს ნორ მა ტი ულ აქ ტს და აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ შე სა-
ფა სე ბე ლი ბრძა ნე ბა მი ღე ბუ ლია ნორ მა ტი ული 
აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. 

2. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის ფორ მა ლუ რი 

მარ თლზო მი ერ ება

რო გორც აღ ინ იშ ნა, ფი ნან სთა მი ნის ტრი, 

დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ლ) 
ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, ფორ მა ლუ რად უფ-
ლე ბა მო სი ლი იყო გა მო ეცა ბრძა ნე ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი ნორ მა მას ან იჭ ებს ბრძა ნე ბე ბი სა და 
სხვა აქ ტე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. 
მხოლოდ და სად გე ნია, ჰქონ და თუ არა მი ნის-
ტრს კონ კრე ტუ ლი სა კითხის მო წეს რი გე ბის 
კომ პე ტენ ცია.

„ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე-2 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტი ად გენს ას ევე წესს, 
რომ ინ დი ვი დუ ალ ურ სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი 
მი ღე ბუ ლი უნ და იყ ოს ნორ მა ტი ული აქ ტის 

მი ერ დად გე ნილ ფარ გლებ ში. ამ თვალ საზ რი-
სით, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის 
სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი თი თე ბუ ლი 
მხო ლოდ დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ-
ქტის ლ) ქვე პუნ ქტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
მხო ლოდ ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბას და არ გან საზღვრავს კომ პე ტენ ცი ის 
კონ კრე ტულ სფე როს. შე სა ბა მი სად, უნ და ვი-
ვა რა უდ ოთ, რომ დე ბუ ლე ბა მი ნის ტრს ბრძა-
ნე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან იჭ ებს 
მხო ლოდ იმ სფე რო ში, რო მე ლიც ეკ უთ ვნის 
მი ნის ტრის კომ პე ტენ ცი ას; მი ნის ტრის კონ კრე-
ტუ ლი კომ პე ტენ ცი ები კი დე ტა ლუ რად არ ის 
აღ წე რი ლი დე ბუ ლე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე-
ბით გან საზღვრულ ფარ გლებ ზე სა უბ არი გვექ-
ნე ბა ნორ მის მა ტე რი ალ ურ მარ თლზო მი ერ ებ ის 
გან ხილ ვი სას. 

2.1. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 

აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 

სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით 

მო წეს რი გე ბის კომ პე ტენ ცია

ბრძა ნე ბით წეს რიგ დე ბა დრო ებ ითი უწყე ბა-
თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა, რო მელ მაც 
უნ და იმ სჯე ლოს შემ დეგ სა კითხებ ზე: გა ნი ხი-

ლოს, გა ან ალ იზ ოს, შე იმ უშ ავ ოს სა კა ნონ მდებ-

ლო ცვლი ლე ბე ბი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 

და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე-

ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. დე ბუ ლე ბის 
სა რე ზო ლუ ციო ნა წი ლი არ ას ხვა ვებს სა ხელ-
მწი ფო სექ ტო რი სა და კერ ძო სექ ტო რი სთ ვის 
გან კუთ ვნილ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 
სა კითხებს. ბრძა ნე ბის სა რე ზო ლუ ციო ნა წი-
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ლი დან, ნათ ლად გა მომ დი ნა რე ობს შე სა ბა მი სი 
უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის კომ პე ტენ-
ცია – გა ნი ხი ლოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 
სა კითხე ბი და შე იმ უშ ავ ოს შე სა ბა მი სი ცვლი-
ლე ბე ბი კა ნონ მდებ ლო ბა ში, რაც, შე სა ბა მი სი 
შეზღუდ ვის გა რე შე, მო იც ავს, რო გორც კერ ძო 
სექ ტორს, ას ევე სა ხელ მწი ფო სექ ტორს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით, ფი ნან სთა მი ნის-

ტრი გას ცდა თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 

ფარ გლებს, ვი ნა იდ ან იგი შე ეხო ის ეთი სა-

კითხე ბის მო წეს რი გე ბას, რომ ლე ბიც მის 

კომ პე ტენ ცი აში არ შე დი ოდა, კერ ძოდ, კერ ძო 

სექ ტო რის (ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 

(ბ)  აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის  სა კითხებს.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ-
მი ან ობ ის  მო წეს რი გე ბის სა კითხებს შე სა-
ბა მის უწყე ბებს აკ ის რებს. „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის შე სა ხებ” კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის მე-5 
პუნ ქტის თა ნახ მად, „სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტებს 
ად გენს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი”. 
ამ ავე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, 
„სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის სტან დარ ტე ბი არ ის სა ბი უჯ ეტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ული პი რი სათ ვის დად გე ნი ლი ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის წე სე ბი”; 
აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის ფორ მუ ლი რე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ ში შე დის მხო ლოდ სა ჯა რო 

სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის მო წეს-

რი გე ბა.

რაც შე ეხ ება აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 

მო წეს რი გე ბას, იგი სა ერ თოდ გა სუ ლია ფი ნან-

სთა სა მი ნის ტროს სფე რო დან. „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის III 
თა ვის („აუდ იტი”) მი ხედ ვით აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა და ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბა აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის კომ პე ტენ ციაა. გარ და ამ ისა, დე ბუ ლე ბა 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს, ას ევე, არ ან იჭ ებს 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბი სა 
და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. 

ამ დე ნად, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 

ნორ მე ბი დან ცალ სა ხად გა მომ დი ნა რე ობს, რომ 

კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 

სტან დარ ტე ბის დად გე ნი სა და აუდ იტ ორ ული 

საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის სა კითხე ბის 

მო წეს რი გე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა ქარ თვე-

ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრს არ გა აჩ ნია. იგ ივ ეს 
ად ას ტუ რებს დე ბუ ლე ბის მე-3 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქტის შ) ქვე პუნ ქტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
სა მი ნის ტროს ფუნ ქცი ებ ში, მათ შო რის შე დის: 
„მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, ფი-

ნან სუ რი აღ რიცხვის სა ერ თო მე თო დო ლო გი ის 

შე მუ შა ვე ბა, სა მი ნის ტრო ებ ის, სხვა მხარ ჯა ვი 

და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ჯა რო სა მარ თლის 

იურ იდი ული პი რე ბის ფი ნან სუ რი აღ რიცხვი სა 

და ან გა რიშ გე ბის საქ მი ან ობ ის მე თო დო ლო გი-

ური ხელ მძღვა ნე ლო ბა; ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის 

წარ მო ებ ისა და ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის, ნორ-

მე ბი სა და წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა”;. 
შე სა ბა მი სად, სა დაო ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის 

მო მენ ტში, ფი ნან სთა მი ნის ტრის კომ პე ტენ-

ცი აში არ შე დი ოდა კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ-

ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის დად გე ნის 

და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა 

– ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და 

სა დაო ბრძა ნე ბის მი ღე ბით, ფი ნან სთა მი ნის-

ტრი მოქ მე დებ და სა კუ თა რი კომ პე ტენ ცი ის 

ფარ გლებს გა რეთ, რაც გა მო ცე მულ ბრძა ნე ბას 

აქ ცევს კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო აქ ტად. ხო ლო 

ად მი ნის ტრა ცი ულ–სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი 

ბა თი ლია, თუ იგი ეწ ინა აღ მდე გე ბა კა ნონს 

(სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული 

კო დექ სის მე-60¹ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი). 

2.2. დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 

ჯგუ ფის შექ მნის კომ პე ტენ ცია

„სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის სტრუქ ტუ რის, 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ან ობ ის წე-

სის” შე სა ხებ კა ნო ნის 29-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, პრე მი ერ-მი ნის ტრს, 
მთავ რო ბას, მთავ რო ბის წევ რს, ცალ კე ულ სა-
კითხთა შეს წავ ლის მიზ ნით შე უძ ლია შექ მნას 
სა თათ ბი რო ორ გა ნო ები - კო მი სი ები და საბ ჭო-
ები.  დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის კ) ქვე პუნ ქტის 
შე სა ბა მი სად, მი ნის ტრი თა ვი სი მმარ თვე ლო-
ბის სფე რო ში ქმნის კო მი სი ებ სა და საბ ჭო ებს 
სა თათ ბი რო უფ ლე ბით და გან საზღვრავს მათ 
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მო ვა ლე ობ ებს და საქ მი ან ობ ის წესს.  
აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი სიტყვა-სიტყვით არ 
ით ვა ლის წი ნე ბენ უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის შექ მნას და, შე სა ბა მი სად, სა კა-
მა თოა, შე იძ ლე ბა თუ არა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
ნორ მე ბის ფარ თო გან მარ ტე ბა. გა მომ დი ნა რე 

იქ იდ ან, რომ მი ნის ტრი კუ რი რებს მხო ლოდ 

კონ კრე ტულ - მის კომ პე ტენ ცი ას დაქ ვემ დე ბა-

რე ბულ სფე როს – და მი სი ად მი ნის ტრა ცი ული 

ხე ლი სუფ ლე ბა ვრცელ დე ბა მხო ლოდ მას და მი 

დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის 

წარ მო მად გენ ლებ ზე, უნ და და ვას კვნათ, რომ 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ 

არა უწყე ბა თა შო რი სი, არ ამ ედ ში და სა უწყე ბო 

(მაგ. სა მი ნის ტრო) სა თათ ბი რო ორ გა ნო ებ ის 

შექ მნას. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე სა ბა მი სი 

დე ბუ ლე ბე ბი არ აძ ლევ დნენ მი ნის ტრს იმ ის 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, რომ შე ექ მნა უწყე ბა თა-

შო რი სი სა თათ ბი რო ორ გა ნო.

2.3. ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ-

სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის რეკ ვი ზი ტე ბი

სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი-
ული კო დექ სის 51-ე და შემ დგო მი მუხ ლე ბი 
შე იც ავ ენ მოთხოვ ნებს ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა-
მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი მართ. ზო გა დი ად-
მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 52-ე მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, წე რი ლო ბი თი ფორ მით 
გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მი ნის ტრა ცი-
ულ-სა მარ თლებ რივ აქ ტში უნ და მი ეთ ით ოს ის 
ორ გა ნო, რო მელ შიც შე იძ ლე ბა ინ დი ვი დუ ალ-
ურ ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
გა სა ჩივ რე ბა, მი სი მი სა მარ თი და სა ჩივ რის 
წარ დგე ნის ვა და. ბრძა ნე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი რეკ-

ვი ზი ტი მო ცე მუ ლი არ არ ის და, შე სა ბა მი სად, 

დარ ღვე ულია და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ინ-

ტე რე სი, ზუს ტად იც ოდ ეს, სად და რა ვა და ში 

გა ას აჩ ივ როს შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტრა ცი ულ-

სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი.  
ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 53-ე 

მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, წე-
რი ლო ბი თი ფორ მით გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ-
ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტი უნ და შე იც ავ დეს წე რი ლო ბით და სა ბუ-

თე ბას. ბრძა ნე ბა მი თი თე ბას ახ დენს მხო ლოდ 
დე ბუ ლე ბის მე–4 მუხ ლის მე–3 პუნ ქტის ლ) 
ქვე პუნ ქტზე, რო მე ლიც ზო გა დად მხო ლოდ 
მი ნის ტრი სათ ვის ბრძა ნე ბე ბის გა მო ცე მის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ად გენს. დე ბუ ლე ბის აღ-
ნიშ ნუ ლი ნორ მა არ არ ის საკ მა რი სი იმ ის ათ ვის, 
რომ ბრძა ნე ბა და სა ბუ თე ბუ ლად მი ვიჩ ნი ოთ. 
აქ სა ჭი რო იყო, ას ევე, მი თი თე ბა იმ ნორ მებ-
ზე, სა იდ ან აც  გა მო იკ ვე თე ბო და მი ნის ტრის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მო ცე მუ ლი კონ კრე ტუ ლი 
სა კითხის მო საგ ვა რებ ლად. გა მომ დი ნა რე 
იქ იდ ან, რომ მი ნის ტრის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
აღ მჭურ ვე ლი ას ეთი  ნორ მე ბი არ არ სე ბობს, 
ამ იტ ომ ბრძა ნე ბის ავ ტო რი მხო ლოდ ზო გა დი 
ნორ მით შე მო იფ არ გლა, რაც არ არ ის საკ მა-
რი სი ბრძა ნე ბი სათ ვის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის 
მი სა ნი ჭებ ლად. 

რამ დე ნა დაც მი ნის ტრის ბრძა ნე ბა არ არ ის 

წე რი ლო ბით საკ მა რი სად და სა ბუ თე ბუ ლი, შე-

სა ბა მი სად, არ სე ბი თად დარ ღვე ულია ბრძა ნე-

ბის, რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა-

ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის ფორ მის შე სა ხებ 

დე ბუ ლე ბე ბი. 

    

3. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის მა ტე რი ალ ური 

მარ თლზო მი ერ ება

ბრძა ნე ბა წარ მო ად გენს ფორ მა ლუ რად არ-
ამ არ თლზო მი ერ ინ დი ვი დუ ალ ურ სა მარ თლებ-
რივ აქ ტს და შე სა ბა მი სად სა ხე ზეა მი სი არ ამ-
არ თლზო მი ერ ება და ბა თი ლო ბის სა ფუძ ვლე ბი. 

 4. დას კვნა

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ:
ა) სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 

წლის 17 ივ ლი სის №225 ბრძა ნე ბა მარ თლსა-

წი ნა აღ მდე გო სა მარ თლებ რი ვი აქ ტია;

ბ) ფი ნან სთა მი ნის ტრს არ გა აჩ ნდა იმ სა-

კითხე ბის მო წეს რი გე ბის კომ პე ტენ ცია, რის 

შე სა ხე ბაც გა მოს ცა აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბა; 

გ) ბრძა ნე ბის გა მო ცე მი სას ფი ნან სთა მი ნის-

ტრი მოქ მე დებ და კა ნო ნის დარ ღვე ვით. 

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ბრძა ნე ბა წარ მო ად-
გენს მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო და შე სა ბა მი სად 
ბა თილ ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რივ აქ
ტს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 601 

მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად.
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სა ერ თო გეგ მა.

1) ორ წლი ანი გარ და მა ვა ლი პე რი ოდი შე უს აბ ამოა;
2) თა ვი დან ვე უნ და შე იქ მნას სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო, რო მე ლიც მო ახ დენს ყვე ლა პრო ცე სის 

ორ გა ნი ზე ბას, აღ სრუ ლე ბა სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას;
3) პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის (და არა პრო ფე სი ული წრე ებ ის) წარ მო მად გენ ლე ბი აქ ტი ურ-

ად უნ და ჩა ერ თონ კა ნონ პრო ექ ტის სა კითხე ბის გან ხილ ვა სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში.
4) სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შე საქ მნე ლად გა ნი საზღვროს 2015 წლის 1 ნო ემ ბრამ დე პე რი-

ოდი. კა ნო ნით, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს და ევ ალ ოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო სათ ვის 2015 წლის 
ნო ემ ბრის და დე კემ ბრის თვის ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან სებ ლად სახ სრე ბის გა მო ყო ფა. 2016 წლის 1 
იან ვრი დან და ფი ნან სე ბა გა იწ ერ ება 2016 წლის ბი უჯ ეტ ში.

აუდ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მოთხოვ ნა სა წარ მო ებ ის მი ხედ ვით.

1) დღეს, სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რე ბის არე ალ ის გაზ რდი სათ ვის, არც 
მე წარ მე ები და არც აუდ იტ ორ ები არ არი ან მზად. არ არ სე ბობს შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბი, არც ფი-
ნან სუ რი (მე წარ მე თა მხრი დან) და არც ად ამი ან ური (აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან). მით 
უმ ეტ ეს, 2013/34/EU ევ რო დი რექ ტი ვით აუდ იტ ის სა ვალ დე ბუ ლო წე სით ჩა ტა რე ბა მო ითხო ვე ბა სა შუ-
ალო, მსხვილ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი სა წარ მო ებ ის ათ ვის. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს უნ და და ექ ვემ დე ბა რონ მხო ლოდ: მსხვი ლი კომ პა ნი ები, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ები და კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი სხვა პი რე ბი;

2) თა ვი დან ვე შექ მნი ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო გა მო რიცხავს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო სა და 
უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის ჩარ თვას პრო ცეს ში;

3) თუ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის მოთხოვ ნა უნ და და ეფ უძ ნოს სა წარ მოს ზო მებს, რო მე ლიც 
№2013/34/EU დი რექ ტი ვი თაა გან საზღვრუ ლი, მა შინ ამ ეტ აპ ზე მი ზან შე წო ნი ლია ან დარ ჩეს ევ რო-
ებ ში მო ცე მუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი რან ჟი რე ბა, ან უარ ეს შემ თხვე ვა ში ევ როს ნაც ვლად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნას ლა რი, ხო ლო ციფ რობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბე ბი გა იზ არ დოს.

4) ტერ მი ნი “statutory აუდ იტი”, არა მარ ტო კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტს გუ ლის ხმობს რო გორც ეს კონ ცეფ ცი აშია მი თი თე ბუ ლი, არ ამ ედ წლი ური ინ დი ვი დუ ალ ური 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ საც, რად გან:

 
„ევ რო დი რექ ტი ვა №2006/43/EU „statytory აუდ იტს” გან მარ ტავს შემ დეგ ნა ირ ად - წლი ური ფი ნან-

სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი, თუ ეს:

Se niS vne bi kon cef ci is ma sa leb ze
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ა) მო ითხო ვე ბა გა ერ თი ან ებ ის კა ნონ მდებ ლო ბით;
ბ) მო ითხო ვე ბა ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით მცი რე სა წარ მო ებ თან მი მარ თე ბა ში;
გ) ხორ ცი ელ დე ბა ნე ბა ყოფ ლო ბით, მცი რე სა წარ მო თა მოთხოვ ნით...”

„ხო ლო ევ რო დი რექ ტი ვა №2013/34/EU, კერ ძოდ, მი სი მე-8 თა ვის 34-ე მუხ ლი ად გენს მოთხოვ ნას 
№2006/43/ EU ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნა თა დაც ვით ჩა ტარ დეს „statytory აუდ იტი” სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის, აგ რეთ ვე მსხვი ლი და სა შუ ალო კომ პა-
ნი ებ ის ათ ვის, რომ ლე ბიც იმ ის და მი ხედ ვით კა ნონ მდებ ლო ბით აქ ვთ ვალ დე ბუ ლე ბა თუ არა კონ სო-
ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნა ზე, შე იძ ლე ბა ად გენ დნენ კონ სო ლი დი რე ბულ ან 
ინ დი ვი დუ ალ ურ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას. ანუ, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი 
კომ პა ნი ები, მსხვი ლი და სა შუ ალო კომ პა ნი ები (მი უხ ედ ავ ად იმ ისა ევ ალ ებ ათ თუ არა კონ სო ლი-
და ცია) ვი ნა იდ ან მა თი აუდ იტი მო ითხო ვე ბა „გა ერ თი ან ებ ის კა ნონ მდებ ლო ბით”, ექ ცე ვა „statytory 
აუდ იტ ის” ჩამ ტა რე ბელ აუდ იტ ორ თა/ აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის ჩა სა ტა რე ბე ლი აუდ იტ ის არე ალ ში. 
ქარ თუ ლი შე სატყვი სი ტერ მი ნი „statytory აუდ იტ ის ათ ვის” [თუ ეს არ არ ის „სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტი” 
(???)] ჩა მო სა ყა ლი ბე ბე ლია (?).

ყო ველ შემ თხვე ვა ში დე ფი ნი ცი ის ში ნა არ სია გან მსაზღვრე ლი და არა მი სი „სა ხელ წო დე ბა”, თუმ ცა 
მიგ ვაჩ ნია, რომ ქარ თუ ლი „სა ვალ დე ბუ ლო” ზუს ტად ას ახ ავს „statutory”-ს ში ნა არ სს და ახ ლის ძი ება 
სა ჭი რო არ არ ის.

აღ სრუ ლე ბა

 შე საძ ლე ბე ლია სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნომ გან საზღვროს ან გა რიშ გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის წე-
სე ბი, თუმ ცა უკ ეთ ესია თვი თონ კა ნონ ში გა იწ ერ ოს აღ ნიშ ნუ ლი, რო გორც ეს №2013/34/EU დი რექ-
ტი ვა შია. რაც შე ეხ ება ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის გან საზღვრას (სა წარ მო ები, რომ ლებ შიც 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტი) ის აუც ილ ებ ლად კა ნო ნით უნ და იქ ნეს დად გე ნი ლი, 
რო გორც ეს №2013/34/EU ევ რო დი რექ ტი ვა შია.

აქ ვე გვინ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო-ბას თან 
ჰარ მო ნი ზე ბას ით ვა ლის წი ნებს. ხო ლო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის სა კითხე ბი ევ რო კავ-
ში რის კა ნონ მდებ ლო ბით ორი ერ თმა ნე თის გან და მო უკ იდ ებ ელი დი რექ ტი ვით (№2006/43/EU და 
№2013/34/EU) რე გუ ლირ დე ბა.

  ან გა რიშ გე ბის მო სამ ზა დებ ლად გა მო სა ყე ნე ბე ლი სტან დარ ტე ბის თა ობ აზე შე იძ ლე ბა მსჯე-
ლო ბა, თუმ ცა მიგ ვაჩ ნია, რომ მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ებს ეს არ უნ და მო ეთხო ვე ბო დეთ. (რაც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კი დეც დღე ვან დე ლი კა ნო ნით);

 ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა ყვე ლას უნ და ევ ალ ებ ოდ ეს ვი საც აქ ვს სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვის 
წარ მო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბა;

 სა ვალ დე ბუ ლო წე სით აუდ იტი უნ და მო ითხო ვე ბო დეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო-
ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის, მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის და კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ 
შემ თხვე ვა ში.

 გა მოქ ვეყ ნე ბა უნ და მო ეთხო ვოს ყვე ლას, ვინც ვალ დე ბუ ლია მო ამ ზა დოს ან გა რიშ გე ბა;
 გა მოქ ვეყ ნე ბის სა შუ ალ ებ ად შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას ვებ-გვერ დი და პრე სა, ან სპე-

ცი ალ ურ ად ამ მიზ ნით შექ მნი ლი პორ ტა ლი ინ ტერ ნეტ ში.
 კერ ძო პი რე ბის (კომ პა ნი ებ ის) სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბებ ში კა ნო ნის მი ერი ჩა რე ვა, 

რო მე ლიც კრე დი ტის მიმ ღე ბი სათ ვის იწ ვევს ხარ ჯე ბის ზრდას, ხო ლო ბან კი სათ ვის და მა ტე ბი თი უს-
აფ თხო ებ ის გა რან ტი ებს ქმნის (ან, ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში შე იძ ლე ბა კრე დი ტის გა ცე მის შე მა ფერ-
ხე ბე ლი გახ დეს), არ ამ არ თლზო მი ერია, რად გან სა ბო ლოო ჯამ ში შე იძ ლე ბა მხა რე თა თა ვი სუ ფა ლი 
ნე ბის შეზღუდ ვა გა მო იწ ვი ოს გა რი გე ბის და დე ბი სას. 

 აუდ ირ ებ ული ან გა რიშ გე ბის მქო ნე პი რი სათ ვის და ბა ლი სა გა და სა ხა დო რის კის მა ტა რებ ლის 
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სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა და დე ბი თად იქ ნე ბა აღ ქმუ ლი. იმ ავ დრო ულ ად, გახ დე ბა მო ტი ვა ტო რი ან გა რიშ-
გე ბის მო სა წეს რი გებ ლად.

აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი.

1) აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში უნ და შე ვიდ ნენ ის აუდ იტ ორ ები და აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, რომ-
ლე ბიც და აკ მა ყო ფი ლე ბენ კა ნო ნით გან საზღვრულ აღი არ ებ ის მოთხოვ ნებს, ყო ველ გვა რი წი ნა პი-
რო ბე ბის გა რე შე/ყო ველ გვა რი გა მარ ტი ვე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის (გა სულ პე რი ოდ ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული მარ წმუ ნე ბე ლი და სხვა გა რი გე ბე ბის პრაქ ტი კის და სხვა მოთხოვ ნე ბის/პი რო-
ბე ბის) მი უხ ედ ავ ად, რა თა ყვე ლას მი ეც ეს შან სი დარ ჩეს პრო ფე სი აში. [მით უმ ეტ ეს, აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ აუდ იტ ორ ებს, რომ ლე ბიც სრუ ლად აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
№2006/43EU ევ რო დი რექ ტი ვის მე-11 მუხ ლის მოთხოვ ნებს: აქ ვთ მრა ვალ წლი ანი პრო ფე სი ული საქ-
მი ან ობ ის გა მოც დი ლე ბა და ჩა ბა რე ბუ ლი აქ ვთ პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ტუ რო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
გა მოც და]. შემ დგომ, თუ ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე დე გე ბით აღ მო ჩე ნი ლი იქ ნე ბა შე უს აბ ამ ობ ები/
დარ ღვე ვე ბი, რომ ლე ბიც არ აღ მო იფხვრე ბა ამ ის ათ ვის გან საზღვრულ ვა და ში, უნ და მოხ დეს ას ეთი 
პი რე ბის ამ ორ იცხვა რე ეს ტრი დან.

2) სა ქარ თვე ლო ში, სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა და მიდ გო მა უნ და დამ კვიდ რდეს: კორ პო რა ტი-
ული წევ რო ბის ინ სტი ტუტ ზე სა ჭი როა უარ ის თქმა, რად გან სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მდებ ლო ბით და 
პრაქ ტი კით პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წევ რო ბა ყველ გან მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ურია. ამ ას ვე 
ად ას ტუ რებს №2006/43/EU ევ რო დი რექ ტი ვაც (იხ. მე-3 და მე-17 მუხ ლე ბი), რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის ათ-ვის აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი ებს პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ში კორ პო რა ტი ული წევ რო ბა არ მო ეთხო ვე ბათ. მო ითხო ვე ბა მხო ლოდ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბის/აუდ იტ ორ ებ ის ყო ლა, რომ ლე ბიც კომ პა ნი ის სა ხე ლით ატ-
არ ებ ენ აუდ იტს. ამ იტ ომ, კა ნო ნით რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის ათ ვის აუდ იტ ორ ულ ფირ მას უნ და 
მო ეთხო ვე ბო დეს აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ებ ის ყო ლა შტატ ში (და არა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
კორ პო რა ტი ული წევ რო ბა), რომ ლე ბიც (მათ მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო) და ექ ვემ დე ბა რე ბი ან 
ხა რის ხის კონ ტროლს და დის ციპ ლი ნა რულ ზე მოქ მე დე ბას სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს მხრი დან.

3) აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის რან ჟი რე ბა გარ და იმ ვა რი ან ტი სა, რო ცა აუდ-
იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი ერ თი ან რე ეს ტრში რე გის ტრირ დე ბი ან რო გორც სა ვალ დე ბუ ლო 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნეს და სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნეს 
სტა ტუ სით, ანუ, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში სხვა „გა მორ ჩე ული” სტა ტუ სის მქო ნე აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ-
იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის გა მო ჩე ნა, რომ ლებ საც „ჩვე ულ ებ რივ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ თან” ერ თად, 
ექ ნე ბათ ექ სკლუ ზი ური უფ ლე ბა აუდ იტი ჩა ატ რონ სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვალ 
კომ პა ნი ებ ში, არ ას წო რია, რად გან ას ეთი სპე ცი ალ იზ ებ ული რან ჟი რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა-
ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის შიგ ნით ევ რო დი რექ ტი ვით არ 
მო ითხო ვე ბა (ევ რო პარ ლა მენ ტის №537/2014/EU რეგ ლა მენ ტი, მხო ლოდ ად გენს პრო ცე დუ რებს და 
მოთხოვ ნებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ებ ის აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ-
ებ ის ას, რო მე ლიც უნ და და იც ვან აუდ იტ ორ ებ მა/ აუდ იტ ორ ულ მა კომ პა ნი ებ მა ას ეთი სუ ბი ექ ტე ბის 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბი სას) და არც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ით ვა ლის წი ნებს. აღ ნიშ ნულს აგ რეთ ვე 
ად ას ტუ რებს „statytory აუდ იტ ის” დე ფი ნი აცი აზე ევ რო დი რექ ტი ვე ბით დად გე ნი ლი, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
მიდ გო მა. [ას ეთი მიდ გო მა მი უღ ებ ელია იმ მო ტი ვი თაც, რომ შე იზღუ დე ბა კონ კუ რენ ცია, გაჩ ნდე ბა 
საფ რთხე, რომ აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის ვიწ რო წრე (დი დი ოთხე ული და ქსე ლის აუდ იტ ორ ული 
კომ პა ნი ები) და საწყის ში ვე „და ეპ ატ რო ნე ბა” (კარ გი გა გე ბით) აუდ იტ ორ ული ბაზ რის ყვე ლა ზე ღი-
რე ბულ ნა წილს - სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ებ ის აუდ იტს, რაც სხვა 
აუდ იტ ორ ებს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მებს და უკ არ გავს მო ტი ვა ცი ას იყ ვნენ კონ კუ რენ ტე ბი ბაზ რის აღ-
ნიშ ნულ სეგ მენ ტში და აიმ აღ ლონ სტა ტუ სი].
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პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბა.

1) აუდ იტ ორ ებ ის პრო ფე სი ული სერ ტფი ცი რე ბის გან ხორ ცი ელ ება პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის მი ერ მი სა ღე ბია. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბი და შე სა ბა მი სად სტა ტუ სიც ყვე ლა აუდ-
იტ ორ ის ათ ვის ვინც ჩა ატ არ ებს სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს უნ და იყ ოს თა ნა ბა რი. არ უნ და მოხ დეს 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი აუდ იტ ორ ებ ის გა მო ყო ფა/გა მიჯ ვნა სხვე ბი სა გან. 
აღ ნიშ ნუ ლი არ მო ითხო ვე ბა ევ რო დი რექ ტი ვით და არ არ სე ბობს სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა.

2) ევ რო დი რექ ტი ვით გან საზღვრუ ლი დის ციპ ლი ნე ბი, რომ ლე ბიც უნ და შე ვი დეს სა სერ ტი-
ფი კა ციო გა მოც დე ბის კითხვა რებ ში, შე სა ბა მი სო ბა შია IFAC-ის გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბით გან-
საზღვრულ დის ციპ ლი ნებ თან. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის დად გე ნა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს 
მხრი დან (და არა უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის მი ერ) მი სა ღე ბია.

3) ტეს ტი რე ბის ჩა ტა რე ბა უნ და შე ეძ ლოს ყვე ლა აკ რე დი ტე ბულ (არა ავ ტო რი ზე ბულ) პრო ფე-
სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რად გან ვინც ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მის მოთხოვ ნებს, ის ვერ გა ივ ლის 
აკ რე დი ტა ცი ას.

4) საწყის ეტ აპ ზე ყო ველ გვა რი ხა რის ხის კონ ტრო ლის გა რე შე, კა ნო ნის მი ერი წე სით გან-
საზღვრულ პი რებს უნ და მი ენ იჭ ოთ აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი. შემ დეგ, მათ (ყვე ლამ, მი უხ ედ ავ ად იმ 
სა ფუძ ვლი სა, რომ ლი თაც ის ინი კა ნო ნის მი ერი წე სით აღი არ დნენ აუდ იტ ორ ებ ად), ვინც ჩა ატ არ ებს 
სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის სა მუ შა ოს, აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის შემ დგომ უნ და გაიარონ ხა რის ხის კონ-
ტრო ლი, და თუ არ აკ მა ყო ფი ლე ბენ ევ რო დი რექ ტი ვით გან საზღვრულ, გა ნათ ლე ბი სად მი წა ყე ნე ბულ 
მოთხოვ ნებს, უნ და მი ეც ეთ წი ნა და დე ბა გარ კვე ული პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ჩა აბ არ ონ სერ ტი ფი-
კა ცი ის გა მოც დე ბი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა დას ტუ რებ ლად. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ამო ირ იცხე ბი ან 
რე ეს ტრი დან (ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე დე გე ბით გან საზღვრუ ლი გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბი სათ ვის დად-
გე ნილ პე რი ოდ ში, მათ შე უჩ ერ დე ბათ აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი). იმ ავ დრო ულ ად, ისე რო გორც კა ნო ნის 
დღეს მოქ მედ რე დაქ ცი აშია, სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნეს სტა ტუ სის 
აუდ იტ ორს/ აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ხა რის ხის კონ ტრო ლი არ უნ და ჩა უტ არ დეს/მო ეთხო ვე ბო დეს. 
ამ ას თან, ე.წ. „გარ და მა ვალ ეტ აპ ზე”, ანუ 2015 წლის სა ვალ დე ბუ ლო აუდ უტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა 
უნ და მი ენ იჭ ოს ნე ბის მი ერ აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას მი უხ ედ ავ ად რე ეს ტრით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი სტა ტუ სი სა.

ინ დი ვი დუ ალ ური წევ რო ბა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში.

1) პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას უნ და ჰყავ დეს მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ური წევ რე ბი (კორ პო რა-
ტი ული არა);

2) წევ რო ბა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში, რომ ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის (და არა იურ იდი ული 
პი რის) აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბის მო პო ვე ბაა ეს უნ და ჩა იდ ოს კა ნონ ში.

3) აუდ იტ ორ ის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად სა ჭი რო მოთხოვ ნე ბი უნ და და აწ ეს ოს სა ზე დამ ხედ ვე-
ლო ორ გა ნომ, რო მე ლიც თა ვი დან ვე უნ და შე იქ მნას;

4) ყვე ლა, კა ნო ნის მი ერი წე სით აღი არ ებ ულ აუდ იტ ორს, უნ და ჰქონ დეს უფ ლე ბა ჩა ატ არ ოს 
აუდ იტი ე.წ. „გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში”. ანუ, ჩა ატ არ ოს 2015 წლის ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი [მათ შო-
რის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ებ ის]. შემ დეგ, ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე ან დარ ჩეს რე ეს ტრში და/ან ამო ირ იცხოს რე ეს ტრი დან. 
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ხა რის ხის კონ ტრო ლი.

 ხა რის ხის კონ ტრო ლის წე სებს აყ ალ იბ ებს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო (და არა კო მი სია). ხა-
რის ხის კონ ტრო ლი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ევ რო დი რექ ტი ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის 
დაც ვით.

 ხა რის ხის კონ ტრო ლის უფ ლე ბის დე ლე გი რე ბა აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე 
არ არ ის შე სა ბა მი სო ბა ში ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნებ თან და სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კას თან.

 სა ინ იცი ატ ივო/ნე ბა ყოფ ლო ბი თი აუდ იტ ის ჩამ ტა რე ბელ აუდ იტ ორ ებს ხა რის ხის კონ ტრო ლი 
არ უნ და მო ეთხო ვე ბო დეთ, რაც არ მო ითხო ვე ბა ევ რო დი რექ ტი ვით და არც დღეს მოქ მე დი კა ნო ნით.

 ყო ველ გვა რი წი ნა პი რო ბე ბი სა და ხა რის ხის კონ ტრო ლის გა რე შე უნ და მი ენ იჭ ოთ კა ნო ნის მი-
ერი წე სით აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი კა ნო ნით გან საზღვრულ პი რებს.

ავ ტო რი ზა ცია

1) აკ რე დი ტა ცი ის (და არა ავ ტო რი ზა ცია) გან ხორ ცი ელ ება აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრის მი ერ, მის 
ხელთ უკ ვე არ სე ბუ ლი სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის სა ფუძ ველ ზე და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კა ნო ნის დღეს მოქ მე დი რე დაქ ცი ით, სავ სე ბით 
მი სა ღე ბია. №2006/43/EU ევ რო დი რექ ტი ვით სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბა ში შე იძ ლე ბა მო-
ნა წი ლე ობ დეს/და ნიშ ნუ ლი იყ ოს რა მო დე ნი მე სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო (იხ. მუხ ლი 32 (4a)). [ამ ას თან, 
ევ რო დი რექ ტი ვით „კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოს” ქვეშ იგ ულ ის ხმე ბა ოფ იცი ალ ური ორ გა ნო, რო მე ლიც 
და ნიშ ნუ ლია სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩამ ტა რე ბე ლი აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის 
საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სათ ვის (და არა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბი-სათ ვის). №2006/43/EU ევ რო დი რექ ტი ვით, 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა სა ერ თოდ არ არ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი]. ამ დე ნად, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცია და აკ რე დი ტა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის მო ნი ტო რინ გი უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრმა, რო-
მელ საც გა აჩ ნია სა თა ნა დოდ ფორ მა ლი ზე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო (მათ შო რის სა ერ თა შო რი სო) ბა ზა, 
პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და ად ამი ან ური რე სურ სე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი უზ რუნ-
ველ ყოფს მსურ ვე ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სწრაფ აკ რე დი ტა ცი ას გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში 
და მათ მი ერ თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ამ ას თან, ე.წ. „გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში” 
ყვე ლა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია კა ნო ნის მი ერი წე სით უნ და ჩა ით ვა ლოს აკ რე დი ტე ბუ ლად. 

2) პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რან ჟი რე ბა მათ თვის სხვა დას ხვა უფ ლე ბე ბის მი ნი ჭე ბის (მათ 
შო რის სტან დარ ტე ბის თარ გმნის, სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს ცალ კე ული ფუნ ქცი ებ ის დე ლე გი-
რე ბის და სხვა) სა ფუძ ველ ზე [რაც გარ და კონ ცეფ ცი ის დე ბუ ლე ბი სა, იკ ვე თე ბა სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ორ გა ნო სა და პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ფუნ ქცი ებ ის გა ნა წი ლე ბის მა გა ლი თი თაც] არ-
ამ არ თე ბუ ლია. ყვე ლა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია აკ რე დი ტა ცი ის (და არა ავ ტო რი ზა ცი ის) შემ დეგ 
უნ და იყ ოს თა ნა ბარ უფ ლე ბებ ში, ხო ლო აკ რე დი ტა ცი ის ორ გა ნომ უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს კა ნო ნით 
მას ზე და კის რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. თუ სა უბ არი იქ ნე ბა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს ცალ კე-
ული ფუნ ქცი ებ ის დე ლე გი რე ბა ზე, ას ეთი მიდ გო მა უნ და შე ეხ ოს ყვე ლა აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას თა ნაბ რად. მოყ ვა ნი ლი მიდ გო მე ბი უზ რუნ ველ ყოფს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
თა ნა ბა რი სტა ტუ სის აღი არ ებ ას და სა ბაზ რო პრინ ცი პით მა თი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის გა მოვ ლე ნას, რომ-
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც უნ და მი იღ ონ გა დაწყვე ტი ლე ბა აუდ იტ ორ ებ მა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა-
ცი აში გა წევ რი ან ებ აზე. 

სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ელ  ბუ ღალ ტერ თა
და აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ება  („ბას”)
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წარ მოდ გე ნი ლი კონ ცეფ ცი ის თა ნახ მად, ბუ ღალ რუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ-
მი ან ობ ის რე ფორ მის ინ იცი ატ ორ ად და ორ გან ზა ტო რად მოიაზრება: „სა ქარ თვე ლოს ფი ნან-

სთა სა მი ნის ტროს თან არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 

რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი 

სა მუ შაო ჯგუ ფი”.

აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცია (აბ ფმფ) გა მო ხა ტავს 
მზად ყოფ ნას ით ან ამ შრომ ლოს ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ ინ იცი ატ ორ თან, ვინც ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბას შე უწყობს ხელს და გა ნა ხორ ცი ელ-
ებს რე ალ ურ სვლებს ამ მიზ ნის კენ. 

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა 
ჯერ კი დევ „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა-
ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ღე ბის თა ნა ვე წარ მო იშ ვა. პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და დარ გის 
სპე ცი ალ ის ტე ბის შე ნიშ ვნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-
სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რის და ვით ონ ოფ რიშ ვი ლის ინ იც ირ ებ ით მომ ზად და და 
იხ ილ ებ ოდა კა ნონ პრო ეტი აღ ნიშ ნულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის თა ობ-
აზე, რომ ლი თაც გან საზღვრუ ლი იყო სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შექ მნა და სხვა პრობ ლე მუ რი 
სა კითხე ბის გა დაწყვე ტაც. კო მი ტე ტი გა მო ხა ტავ და მზად ყოფ ნას და გვპირ დე ბო და უახ ლო ეს 
პე რი ოდ ში მიგ ვე ღო „მსოფ ლიო სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სი” რე გუ ლა ცია, თუმ ცა შემ-
დგომ, გა ურ კვე ვე ლი მო ტი ვა ცი ით, კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნა ჭი ან ურ დე ბა.

ამ დე ნად, ახ ალი წა მოწყე ბის კე თილ მყო ფე ლო ბის გარ კვე ვამ დე, მი ზან შე წო ნი ლია ჩა მო ყა-

ლიბ დეს პო ზი ცია, რას თან გვაქ ვს საქ მე - დრო ის გა წელ ვას თან თუ სა ფუძ ვლი ან რე ფორ მას-

თან? რო მელ მი მარ თუ ლე ბას გავ ყვეთ - და ვუბ რუნ დეთ პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო 

კო მი ტე ტის ინ იც ირ ებ ულ (თით ქმის დას რუ ლე ბულ) კა ნონ პრო ექ ტს თუ ვი მუ შა ოთ დრო ებ ითი 

ჯგუ ფის მი ერ წარ მოდ გე ნილ  კონ ცეფ ცი აზე? 

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის სფე რო ში შექ მნი ლი ქა ოს ისა 
და არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის სიმ წვა ვის გა მო, მი სი მოგ ვა რე ბის ყო ველ გვა რი გა და ვა დე ბის ცდის 
მი მართ ჩვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა მკაც რად ნე გა ტი ურია (დრო ის გა წელ ვა ხელს აძ ლევს კერ ძო 
ინ ტე რე სებს, რა მაც შექ მნა ეს ვი თა რე ბა). ვის თვი საც ეს სა ჭი როა და ეხ ება, უკ ვე გა მოკ ვე თი ლია 
პრობ ლე მის არ სი, ცნო ბი ლია აგ რეთ ვე პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 
და მა თი რე ალ იზ აცი ის გზე ბი. ამ დე ნად, ვერ ვხე დავთ იმ ის აუც ილ ებ ლო ბა საც, კვლავ დავ კავ დეთ 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

  `bu Ral ru li aR ricxvi sa da aud it or uli 
saq mi an ob is re for mis kon cef cia~:
na bi ji win Tu ax ali Tav sa te xi...

       (Se niS vne bi da mo saz re be bi sam Tav ro bo da 

pro fe si on al ur wre eb Si gan sjis Tvis)
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სა კითხე ბის მხო ლოდ გან ხილ ვით. უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია გა და იდ გას კონ კრე ტუ ლი 
ნა ბი ჯე ბი და სა ერ თო ძა ლის ხმე ვა მივ მარ თოთ კა ნონ ში არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის კენ. 

ყვე ლა შემ თხვე ვის თვის, ჯგუ ფის სა ხელ წო დე ბა (რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-

კითხე ბის გან მხილ ვე ლი) სა ჭი რო ებს დახ ვე წას, ხო ლო სტა ტუ სი ლე გი ტი მუ რო ბას და რე ფორ მის 
რე ალ იზ აცი აზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბას. ამ მხრივ და არც კონ ცეფ ცი ის შე სა ვალ ნა-
წილ ზე მე ტად არ შევ ჩერ დე ბით, შე ვე ხე ბით მხო ლოდ იმ არ სე ბი თად მნიშ ვნე ლო ვან პო ზი ცი ებს, 
რო მელ თა მი მართ გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვა გაგ ვაჩ ნია: 

ვერ და ვე თან ხმე ბით „სა ერ თო გეგ მას”, რომ ლის თა ნახ მა დაც „კონ ცეფ ცი აში გან ხი ლუ ლი 

რე ფორ მა ით ვა ლის წი ნებს 2 წლი ან გარ და მა ვალ პე რი ოდს, კერ ძოდ, 2015 სექ ტემ ბრი დან 2017 

წლის სექ ტემ ბრამ დე, რაც ევ რო დი რექ ტი ვებ თან მი ახ ლო ებ ის  სა ბო ლოო  ვა დას წარ მო ად გენს.  

გეგ მის  მი ხედ ვით,  2016  წლის  ივ ლი სამ დე  მა რე გუ ლი რებ ლის  ფუნ ქცი ებს შე ით ავ სებს სა-

ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის  მეშ ვე ობ ით, ხო ლო 2016 წლის 

ივ ლის ში შე იქ მნე ბა და მო უკ იდ ებ ელი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო”.

უკ ვე მე სა მე წე ლი ეწ ირ ება კა ნო ნის „გა კე თილ შო ბი ლე ბას” (თუ რე ფორ მის გან ხორ ცი ელ ებ ას) 
და ეს პე რი ოდი მხო ლოდ უარ ყო ფი თად აის ახა ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ორ ულ საქ-
მი ან ობ აზე. აღ ნიშ ნუ ლის უმ თავ რე სი მი ზე ზი ისაა, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ არ ის ბუ ღალ ტრულ 
აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ აზე ინ სტი ტუ ცი ურ ად პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნო (ის 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტრომ დათ მო და კერ ძო ინ ტე რე სებ მა თუ სუ ბი ექ ტურ მა ფაქ ტო რებ მა შთან-
თქა). ამ ფონ ზე, და მა ტე ბით კი დევ 2 წლის ფლან გვა გან ხილ ვე ბი სა და ფუნ ქცი ებ ის გა და ნა წი-

ლე ბით ვის, კი დევ უფ რო და აზ არ ალ ებს არ სე ბულ ვი თა რე ბას.
დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ და სა ხუ ლი გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი ღო-

ნის ძი ებ ები მას შტა ბუ რი, მრავ ლის მომ ცვე ლი და ერ თი შე ხედ ვით, შთამ ბეჭ და ვია. მაგ რამ ამ ას-
თან, შე იც ავს გა და ჭარ ბე ბუ ლად გაზ ვი ად ებ ულ და და სახ ვეწ (და სა ზუს ტე ბელ) გა ნაცხა დებ საც. 
გარ და ამ ისა, უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია, რო მელ შიც ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო, ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, დაზღვე ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ბან კი, ეკ ონ ომ იკ ური საბ ჭო და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი ერ თობ ლი ვად მოიაზრება, თა ვი ან-
თი ფუნ ქცი ური დატ ვირ თვის, უწყებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის და მო სა ლოდ ნელ ცვლი ლე ბა თა გა მო, 
ეფ ექ ტუ რად ვერ იქ ნე ბი ან ჩარ თუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქცი ებ ის შე თავ სე ბის პრო ცეს ში. 
ამ დე ნად, ჩარ ჩო-რე გუ ლა ცი ის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც პირ ვე ლი რი გის ამ ოც ან ად უნ და გა ნი ხი-
ლე ბო დეს, დრო ში მარ თლაც, გა იწ ელ ება.

ამ იტ ომ მკაც რად ვე მიჯ ნე ბით რა ას ეთ მი ზან და სა ხუ ლო ბას, ჩვენ (აბ ფმფ-ს) კონ ცეფ ცი ის 

„სა მუ შაო გეგ მის” ამ ნა წილ თან და კავ ში რე ბით, აუც ილ ებ ლად მიგ ვაჩ ნია:

კონ ცეპ ტუ ალ ურ ად ახ ალი ჩარ ჩო-რე გუ ლა ცი ის მომ ზა დე ბი სა და მი ღე ბის უკ იდ ურ ეს პე-

რი ოდ ად გა ნი საზღვროს ვა და 2015 წლის 31 დე კემ ბრამ დე;

 მოქ მედ კა ნონ ში და უყ ოვ ნებ ლივ (მიმ დი ნა რე წლის სექ ტემ ბერ ში) შე ვი დეს ცვლი ლე ბა, 

რომ ლი თაც არა უგ ვი ან ეს 2015 წლის ნო ემ ბრის და საწყი სი სა, შე იქ მა ნას ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-

რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო. მით უმ ეტ ეს, ამ ორ გა ნოს 
შექ მნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ევ რო დი რექ ტი ვე ბი თაც, არ სე ბობს კა ნონ პრო ექ ტიც, პრინ ცი პუ ლი 
თან ხმო ბაც და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა შო რის და შე სა ფე რი მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზაც 
აწ უკ ვე გა უქ მე ბუ ლი, მაგ რამ არ ალ იკ ვი დი რე ბუ ლი  აუდ იტ ორ ული საბ ჭოს ბა ლან სზე რიცხუ-
ლი ქო ნე ბის სა ხით. სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს შექ მნის  ვა დის გა და წე ვის 
შე სა ხებ აქ ამ დე გაჟღე რე ბუ ლი და მოს მე ნი ლი ყვე ლა არ გუ მენ ტი (მათ შო რის და ფი ნან სე ბის, 
და კომ პლექ ტე ბის, დაქ ვემ დე ბა რე ბის, ფუნ ქცი ური დატ ვირ თვის გან საზღვრის, გან თავ სე ბის 
და ა.შ. პრობ ლე მე ბი) უს აფ უძ ვლოა და ხე ლოვ ნუ რი გარ თუ ლე ბის (ინ ტე რე სე ბის ლო ბი რე ბის) 
შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს; 

- 2016 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტში გა ნი საზღვროს და 1 იან ვრი დან გა იწ ერ ოს 
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სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს და ფი ნან სე ბა (და საშ ვე ბია თა ნა და ფი ნან სე ბის 
პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბა), მა ნამ დე კი მი სი აპ არ ატ ის შე ნახ ვის ხარ ჯე ბის თვის ფი ნან სთა სა მი-

ნის ტრომ გა მო ნა ხოს სა თა ნა დო რე სურ სე ბი (დიდ თან ხებ თან ეს არაა და კავ ში რე ბუ ლი);

- სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო შექ მნის თა ნა ვე ჩა ერ თოს ჩარ ჩო-რე გუ ლა-

ცი ის მომ ზა დე ბა ში და მას ვე და ეკ ის როს პა სუ ხის მგებ ლო ბა რე ფორ მის რე ალ იზ აცი აზე. სა ჭი რო-

ებ ის შემ თხვე ვა ში, ამ ორ გა ნომ თვი თონ შექ მნას კო მი სი ები და გა მოს ცეს დრო ებ ით სა მოქ მე დო 

აქ ტე ბი;

- სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნომ გა ნა ხორ ცი ელ ოს:  აუდ იტ ორ თა ერ თი-

ანი რე ეს ტრის შექ მნა და ფუნ ქცი ონ ირ ება; და ამ კვიდ როს დი რექ ტი ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და  

სა ერ თა შო რი სოდ  აღი არ ებ ული ცნე ბე ბი  და  გან მარ ტე ბე ბი,  რო გო რიც  არ ის  სა ზო გა დო ებ-

რი ვი  და ინ ტე რე სე ბის  პი რე ბი, მსხვი ლი და სა შუ ალო  სა წარ მო ები,  statutory  აუდ იტი  და  ასე  

შემ დეგ - ის, რაც მოიაზრება უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ეტ აპ ზე.

სფე როს ეყ ოლ ება პატ რო ნი და პრობ ლე მურ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბა და გა დაწყვე ტი ლე ბის 

მი ღე ბა ყო ველ დღი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ში გა და ინ აც ვლებს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე,  გა და სა ხე დია ევ რო დი რექ ტტი ვის ძი რი თად 

პრინ ცი პებ თან მი ახ ლო ებ ის პრო ცე სი მთლი ან ად. მათ შო რის:

- კონ ცეფ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, რომ „გარ და მა ვალ ეტ აპ ზე ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის  

სტან დარ ტებს  და სამ ტკი ცებ ლად  წა რად გენს უწყე ბა თა შო რი სი  კო მი სია,  ხო ლო  და ამ ტკი ცებს  

ფი ნან სთა  სა მი ნის ტრო”.  
ჩვე ნი აზ რით, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის დამ ტკი ცე ბა სა ზე დამ ხედ ვე ლო/

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს ფუნ ქციაა და ეს მან  უნ და უზ რუნ ველ ყოს. ამ პრო ცეს ში უწყე ბა-

თა შო რი სი კო მი სი ისა და ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ჩა რე ვის (დრო ებ ითი სა გან გე ბო მი სი ით მა თი 

აღ ჭურ ვის) აუც ილ ებ ლო ბა არ არ სე ბობს და არც იქ ნე ბა სა ჭი რო, თუ კი სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე-

გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო და უყ ოვ ნებ ლივ შე იქ მნე ბა და შე უდ გე ბა საქ მი ან ობ ას.

- ან გა რიშ გა სა წე ვია ის იც, რომ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რე ბის არე-
ალ ის გაზ რდი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბი და აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული 
კომ პა ნი ები ამ ეტ აპ ზე მზად არ არი ან. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია, პრო ფე სი ულ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნომ, მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ-
შაოების გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ დგომ, მოგ ვი ან ებ ით მი იღ ონ გა დაწყვე ტი ლე ბა Statutory აუდ იტ ის 

მი ზან შე წი ნი ლო ბი სა და ამ პა კე ტის სრუ ლი რე ალ იზ აცი ის თვის. მით უმ ეტ ეს, 2014/56/EU ევ-
რო დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით, Statutory აუდ იტი ცალ სა ხად არ გუ ლის ხმობს გა ნურ ჩევ ლად ყვე ლა 
სა წარ მოს წლი ური ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის ან  კონ სო ლი დი რე ბუ ლი  ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ-
გე ბე ბის აუდ იტს.

მო ცე მულ ეტ აპ ზე სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს უნ და და ექ ვემ დე ბა რონ მხო ლოდ: მსხვი ლი კომ პა ნი-

ები, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ები და კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი სხვა პი რე ბი. და ნარ ჩე ნი სა წარ მო ებ ის თვის აუდ იტი უნ და იყ ოს ნე ბა ყოფ ლო ბი თი;

- სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ და ევ რო დი რექ ტი ვით გან საზღვრულ სა წარ მო თა ზო მე ბის მი ხედ-
ვით კლა სი ფი კა ცი ას შო რის არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბაა. მეტ წი ლად ეს თვალ სა ჩი ნოა სა გა და სა ხა დო 
მიზ ნე ბის თვის სა წარ მო თა  სტა ტუ სის გან საზღვრის დროს.

აუდ იტ ის მიზ ნე ბი სათ ვის ვემ ხრო ბით ევ რო დი რექ ტი ვით გან საზღვრულ სა წარ მო თა  ზო მე ბის 

მი ხედ ვით კლა სი ფი კა ცი ას, რაც სა ბო ლო ოდ გა დაწყვეტს ერ თი ანი მიდ გო მის პრობ ლე მას (ეს 
შე იძ ლე ბა არ შე ეხ ოს სა გა და სა ხა დო მიზ ნებს გარ კვე ული პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში);

- აღ სრუ ლე ბის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით, უფ რო მი ზან შე წო ნი ლია ჩარ ჩო-რე გუ ლა ცი ამ 

(კა ნონ მა) გან საზღვროს და მას ში გა იწ ერ ოს აუდ ირ ებ ული და არააუდირებული ან გა რიშ გე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სე ბი. ას ევე, მხო ლოდ კა ნონ მა უნ და და არ ეგ ულ ირ ოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 
სა წარ მო ებ იც;
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- აღ სრუ ლე ბის ნა წილ ში ვემ ხრო ბით იმ თე ზას, რომ „მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე მუ შავ დეს ის ეთი 

მე ქა ნიზ მე ბი, რო მე ლიც და მა ტე ბით სტი მულს მის ცემს აღ რიცხვი ან ობ ის მო წეს რი გე ბას და   

ხა რის ხი ანი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბას”. ამ მხრივ, სა ყუ რადღე ბო შე მო თა ვა ზე ბა და გა დამ ხდე-
ლის თვის უდ ავ ოდ მა ღა ლი სტი მუ ლია „ხა რის ხი ანი  ან გა რიშ გე ბის  (ძი რი თა დად  IFRS  for SME) 

წარ მდგე ნი გა დამ ხდე ლე ბი მი ეკ უთ ვნოს და ბა ლი სა გა და სა ხა დო რის კის მქო ნე კა ტე გო რი ას”. 

აღ ნიშ ნუ ლი და დე ბი თად იქ ნე ბა აღ ქმუ ლი გა დამ ხდელ თა წრე შიც და ხელს შუწყობს აღ რიცხვა-
ან გა რიშ გე ბის მო წეს რი გე ბის პრო ცესს, მათ შო რის, აუდ იტ ორ თა ჩარ თვას ამ პრო ცეს ში.

ფრი ად და დე ბი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ „ჰო რი ზონ ტუ ლი მო ნი ტო რინ გის” მო დი ფი ცი-

რე ბით და ყვე ლა გა და სა ხა დის მი მართ მი სი პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბი სას (ეს ცალ კე გან ხილ ვის 

სა კითხია);

- სიფ რთხი ლეს და და ფიქ რე ბას სა ჭი რო ებს, ჩვე ნი აზ რით კი, მი უღ ებ ელია მიდ გო მა: „სა-

ბან კო  რე გუ ლი რე ბა ში  –  მსხვი ლი  სეს ხე ბის თვის  და წეს დეს  აუდ ირ ებ ული  ან გა რიშ გე ბის  

წარ დგე ნის მოთხოვ ნა, რო გორც საკ რე დი ტო რის კე ბის მი ნი მი ზა ცი ის ერთ–ერ თი ბერ კე ტი”. 

ეს კრე დი ტის მიმ ღე ბის თვის გა მო იწ ვევს ხარ ჯე ბის ზრდას, ამ ას თან, ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში 
შე იძ ლე ბა კრე დი ტის გა ცე მის შე მა ფერ ხე ბელ ხე ლოვ ნურ ბა რი ერ ად  იქ ცეს და გა რი გე ბის და-
დე ბი სას მხა რე თა თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის შეზღუდ ვა გა მო იწ ვი ოს;

- ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა (შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად) და გა-
მოქ ვეყ ნე ბა უნ და მო ეთხო ვოს ყვე ლას, ვი საც კი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მო ება ევ ალ ება. 
გა მოქ ვეყ ნე ბის სა შუ ალ ებ ად კი შე იქ მნას სა პე ცი ალ ური ვებ-გვერ დი ან პორ ტა ლი ინ ტერ ნეტ ში.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი იქ ცია კონ ცეფ ცი ის იმ ნა წილ მა, რო მე ლიც ეხ ება „აუდ იტ-

ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრის” წარ მო ებ ას. ეს ერთ-ერ თი იმ პრინ ცი პულ სა კითხთა გა ნია, რო მე ლიც 
მოქ მედ კა ნონ ში ცუ და დაა და რე გუ ლი რე ბუ ლი და ამ ის გა მო, მხა რე თა შო რის და პი რის პი რე ბა 
გა მო იწ ვია. 

გა მოვ ხა ტავთ კმა ყო ფი ლე ბას იმ ის გა მო, რომ უკ ვე არ გა ნი ხი ლე ბა რე ეს ტრის სხვა დას ხვა 
კა ტე გო რი ები და სი მა ხინ ჯე ები, გა ზი არ ებ ულია  EC/43  ევ რო–დი რექ ტი ვის  მოთხოვ ნე ბი და 
აუდ იტ ორ თა  რე ეს ტრში  ყოფ ნა  აუდ იტ ორ ული  საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ნე ბარ თვის ექ ვი-
ვა ლენ ტი იქ ნე ბა. მაგ რამ ამ ას თან, საწყის ეტ აპ ზე, აუდ იტ ორ თა ერ თი ან რე ეს ტრში ჩარ თვის თვის 
კა ტე გო რი ულ ად მი უღ ებ ელია გა მარ ტი ვე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის თუ წი ნა პი რო ბე ბის დად გე ნა, მით 
უმ ეტ ეს, იმ ფონ ზე, რო ცა კა ნო ნი ფაქ ტობ რი ვად არ მუ შა ობ და, არ მო ითხო ვე ბო და აკ რე დი ტე-
ბულ (მით უმ ეტ ეს ავ ტო რი ზე ბულ) პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში აუდ იტ ორ თა გა წევ რი ან ება, 
არ არ სე ბობ და პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ის (თუ ავ ტო რი ზა ცი ის) ერ თი ანი წე სი, 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის და სერ თი ფი ცი რე ბის ერ თი ანი სის ტე მა და ა.შ.

აუდ იტ ორი/აუდ იტ ური კომ პა ნია სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტია და რე გის ტრი რე ბუ ლია სა ჯა რო 

რე ეს ტრში, რაც სრუ ლი ად საკ მა რი სია მი სი ჩარ თვის თვის აუდ იტ ორ თა ერ თი ან რე ეს ტრში. 

გარ და ამ ისა, აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი უკ ვე არ სე ბობს და ის უნ და გა და ეც ეს სა მარ თალ-

მემ კვიდ რეს - სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს (და არა უწყე ბა თა შო რის კო მი სი-

ას, რო მელ საც შე სა ბა მი სი არც შტა ტი და არც პრაქ ტი კა გა აჩ ნია). წი ნან სწარ გა მოცხად დეს 

და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მეშ ვე ობ ით, ეს რე ეს ტრი შე ივ სოს მი სი წარ მო ებ ის შე ჩე რე ბის 

შემ დგომ პე რი ოდ ში მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა თა ყვე ლას მი ეც ეს შან სი 

დარ ჩეს პრო ფე სი აში. კა ნო ნის მი ღე ბის და კრი ტე რი უმ ებ ის დად გე ნის შემ დგომ, კა ნო ნით ვე 

გა ნი საზღვროს ვა და და აუდ იტ ორ ებს/აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი ებს და უწ ეს დეთ ხარ ვე ზის გას-

წო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ხა რის ხის კონ ტრო ლის გავ ლი სას (რაც სა ვალ დე ბუ ლო უნ და იყ ოს), 

თუ კი და ფიქ სირ დე ბა გა მო უს წო რე ბა დი დარ ღვე ვა, ას ეთი აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნია 

ამო ირ იცხოს ერ თი ანი რე ეს ტრი დან;

საწყის ეტ აპ ზე, აუდ იტ ორ თა ერ თი ან რე ეს ტრში მოხ ვედ რა არ უნ და იქ ცეს ხე ლოვ ნურ დაბ-

რკო ლე ბად პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ის თვის.
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აუდ იტ ორ თა ერ თი ან რე ეს ტრში ჩარ თვის „გა მარ ტი ვე ბულ” ერთ-ერთ მოთხოვ ნად იგ ულ ის-
ხმე ბა: „აუდ იტ ორი/ფირ მა უნ და გა წევ რი ან დეს ავ ტო რი ზე ბულ პრო ფე სი ულ  ორ გა ნი ზა ცი აში 

კორ პო რა ტი ული წე სით”.

პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში კორ პო რა ცი ული წევ რის სტა ტუ სი ჩვენ თან ხე ლოვ ნუ რად 
დამ კვიდ რე ბუ ლი სი მა ხინ ჯეა, რაც ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მა ტე რი ალ ურ ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა 
მხო ლოდ. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა არ სცნობს ას ეთ ან ალ ოგს და ყველ გან მი ღე ბუ ლია ინ დი-

ვი დუ ალ ური წევ რო ბა, რაც ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით სწო რია. თუ აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ის თვის 
აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად საკ მა რი სი პი რო ბაა და საქ მე ბუ ლი ყავ დეს ერ თი 
სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი და პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი აუდ იტ ორი, აუდ იტ ორ ული კომ-
პა ნი ის პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში წევ რო ბას არ სობ რი ვი დატ ვირ თვა, გარ და კო მერ ცი ული 
ინ ტე რე სე ბი სა, არ გა აჩ ნია. ამ იტ ომ, უარი უნ და ეთ ქვას სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბი დან ას ეთ გა-

დახ ვე ვას. 

„აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრის” ნა წილ ში მი თი თე ბუ ლია, რომ „რე ეს ტრის  მომ ხმა რე ბელს  

სა შუ ალ ება  ექ ნე ბა  მო ძებ ნოს  მის თვის  სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია,  მა გა ლი თად  აუდ იტ ორ ული 

ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც სდპ აუდ იტ ის თვის დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს  აკ მა ყო ფი ლე ბენ”. სავ სე ბით 
მი სა ღე ბია მიდ გო მა, რომ „რე ეს ტრის მომ ხმა რე ბელს სა შუ ალ ება  ექ ნე ბა  მო ძებ ნოს  მის თვის  

სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია”, მაგ რამ გარ კვე ულ გა უგ ებ რო ბას იწ ვევს ამ მოთხოვ ნის გაგ რძე ლე ბა 
„მა გა ლი თად  აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც  სდპ  აუდ იტ ის თვის  დად გე ნილ კრი ტე რი უმ-

ებს აკ მა ყო ფი ლე ბენ”. ეს შე იძ ლე ბა ისე გა ვი გოთ, რომ სდპ  აუდ იტ ის თვის  დად გინ დე ბა ცალ კე 
კრი ტე რი უმ ები და აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში გა მო იყ ოფა აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ები, 
რომ ლე ბიც სდპ-ს მო ემ სა ხუ რე ბი ან.

აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ები შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ მხო ლოდ ორ კა ტე გო რი-
ად: აუდ იტ ორ ებ ად, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მოთხოვ-

ნებს და აუდ იტ ორ ებ ად, რომ ლე ბიც არ აკ მა ყო ფი ლე ბენ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 

მოთხოვ ნებს (ამ უკ ან ას კნელ თათ ვის არ იკ რძა ლე ბა სა ინ იცი ატ ივო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა ან სხვა 
მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბის შეს რუ ლე ბა). გარ კვე ულ ქვე დი ნე ბა თა გა მო, სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მომ პო ვე ბე ლი აუდ იტ ორ ები ის ედ აც არი ან გან სა კუთ რე ბულ მდგო მა რე ობ-
აში და ამ დროს, კი დევ ერ თი პრი ვი ლე გი ლე ბუ ლი ჯგუ ფის და კა ნო ნე ბა შექ მნის კო რუფ ცი ულ 

გა რე მოს და შეზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას, რაც კა ტე გო რი ულ ად მი უღ ებ ელია. ამ ას თან, ას ეთი 
მოთხოვ ნის ან ალ ოგი და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა  ფაქ ტობ რი ვად არ იძ ებ ნე ბა.

პრო ფე სი ულ სერ ტი ფი ცი რე ბას თან და სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით პო ზი ცი ები ძი რი თა-
დად თან ხვედ რა შია, იმ შე ნიშ ვნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც უკ ვე გა მო ით ქვა უწყე ბა თა შო რის 
კო მი სი ას თან და სდპ აუდ იტ ის გან მხორ ცი ელ ებ ელ პი რებ თან მი მარ თე ბა ში. მი უღ ებ ელია იმ ის 
დათ ქმა, რომ „სდპ აუდ იტ ის გან მხორ ცი ელ ებ ელ პირ თა მი მართ გა ნი საზღვრე ბა ყვე ლა ზე მა ღა-

ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბი.” აუდ იტ ორ თა ას ეთი კა ტე გო რი ის გა მო ყო ფა და მომ ზა დე ბა, 

რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, კო რუფ ცი ულ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. 

სერ თი ფი ცი რე ბას თან (აუდ იტ ორ ის თვის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბას თან) და კავ ში რე ბით ამ ჟა მად 
არ სე ბობს ჩი ხუ რი სი ატუ აცია: სა ქარ თვე ლო ში „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის მი ღე ბის შემ დეგ აუდ იტ ორ თა სერ ტი ფი ცი რე ბა არ მომ ხდა რა. 
მა ნამ დე სერ ტი ფი ცი რე ბულ აუდ იტ ორ ებს კი მი ენ იჭ ათ არ ას ავ ალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის გან მა ხორ-
ცი ელ ებ ელი აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი, რაც არ იყო გო ნივ რუ ლი ნა ბი ჯი (ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის სხვა 
შე ფა სე ბის გან თავს შე ვი კა ვებთ). ფაქ ტობ რი ვად, დღეს კა ნო ნის მი ხედ ვით უფ ლე ბა მო სი ლი 
აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი აუდ იტ ორი არ გვყავს. შე სა ბა მი სად, აუც-
ილ ებ ელია ამ მდგო მა რე ობ იდ ან მო იძ ებ ნოს რა ცი ონ ალ ური გა მო სა ვა ლი. ჩვე ნი აზ რით, საწყის 
ეტ აპ ზე, აუდ იტ ორ ის მოქ მე დი სერ ტი ფი კა ტის მქო ნე პი რებს უნ და მი ენ იჭ ოთ აუდ იტ ორ ის სტა-
ტუ სი და მი ეც ეთ ყვე ლა სა ხის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა იმ დათ ქმით, რომ სა ვალ დე ბუ ლო 
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აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის შემ თხვე ვა ში ჩა უტ არ დე ბათ ხა რის ხის კონ ტრო ლი და შე დე გე ბის მი ხედ ვით 
გა დაწყდე ბა შე უჩ ერ დე ბათ მათ სტა ტუ სი თუ მი ეც ემ ათ საკ ვა ლი ფი კა ციო სერ ტი ფი ცი რე ბის 
გავ ლის შე საძ ლებ ლო ბა. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნეს სტა ტუ სის 
აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ხა რის ხის კონ ტრო ლი არ უნ და ჩა უტ არ დეს.

პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში წევ რო ბას თან და კავ ში რე ბით, მი სა ღე ბია და ვემ ხრო ბით მხო-

ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ურ წევ რო ბას. ცალ სა ხად და გა მოკ ვე თი ლად არ ვი ზი არ ებთ კორ პო რა ცი ულ 

წევ რო ბას და არც სდპ აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი აუდ იტ ორ ის სტა ტუსს. 

აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის თვის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბი  და აწ-

ეს ოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო/მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნომ.   

აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლი, მარ თლაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ჭი რო 

მოთხოვ ნაა, ამ დე ნად, ყო ველ გვა რი ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის გა რე შე, ის უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
ევ რო დი რექ ტი ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვით, თუმ ცა ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
წე სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ეკ ის როს სა ზე დამ ხედ ვე ლო/ მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს (და არა 
უწყე ბა თა შო რის კო მი სი ას). 

აკ რე დი ტა ცია/ავ ტო რი ზა ცია

კონ ცეფ ცი ის თა ნახ მად, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ის ჩა ნაც ვლე ბა ხდე ბა 
ავ ტო რი ზა ცი ით. მათ შო რის არ ის გან სხვა ვე ბა, კერ ძოდ: შე სა ბა მის ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში გა მო-
ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნე ბის თა ნახ მად. აკ რე დი ტა ცია  არ ის  ოფ იცი ალ ური  სა ექ სპერ ტო  შე ფა სე ბა.  
აკ რე დი ტა ცი ის  ცენ ტრი, აკ რე დი ტა ცი ის  მოწ მო ბის  გა ცე მით  ოფ იცი ალ ურ ად  აღი არ ებს  შე-
სა ბა მი სო ბის  შემ ფა სე ბე ლი  პი რის კომ პე ტენ ტუ რო ბას  შე სა ბა მი სო ბის  შე ფა სე ბის  სფე რო ში  
გან საზღვრუ ლი  (სპე ცი ფი კუ რი) საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის. ავ ტო რი ზა ცია კი არ ის 
აპ ლი კან ტი ორ გა ნი ზა ცი ის დად გე ნილ წე სებ თან შე სა ბა მი სო ბის გა რე შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მი, რომ-
ლი თაც ხორ ცი ელ დე ბა ში და შე ფა სე ბის (თვით შე ფა სე ბა) და დას ტუ რე ბა. შე საძ ლოა, ავ ტო რი ზა-
ცია უფ რო ახ ლო საა არ სობ რივ თვალ საზ რის თან. ამ მხრივ, ას ეთი სა ხეც ვლი ლე ბა და საშ ვე ბია.

მოქ მედ კა ნონ ში ყვე ლა ზე მე ტად სწო რედ აკ რე დი ტა ცი ის ცნე ბის შე მო ღე ბა, გან სა კუთ რე-
ბით კი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი აში (IFAC) წევ რის აკ რე დი ტე ბუ ლად ჩათ ვლა, მხო ლოდ ერთ 
პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას უქ მნი და მო ნო პო ლი ურ მდგო მა რე ობ ას და ას ეთი მიდ გო მა იწ ვევ და 
და პი რის პი რე ბას. 

კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, ეს პრობ ლე მა იხ სნე ბა, თუმ ცა ჩნდე ბა სხვა არ ან აკ ლებ შემ ზღუდ-
ვე ლი მოთხოვ ნე ბი. კერ ძოდ:

„პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ საც ექ ნე ბა სურ ვი ლი მო იპ ოვ ოს ავ ტო რი ზა ცია ამა თუ იმ  
ფუნ ქცი ის შე სას რუ ლებ ლად, უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს გარ კვე ულ სტან დარ ტებს  და  მოთხოვ-
ნებს,  რო გო რიც  არ ის მა გა ლი თად:
 ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სტრა ტე გია და ყო ველ წლი ური სა მოქ მე დო გეგ მა;

 შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი, სტრუქ ტუ რე ბი და მა თი საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბის სის ტე მე ბი;

 ვებ-გვერ დი და სხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც და აკ მა ყო ფი ლებს  ამა თუ იმ  ფუნ-

ქცი ის შე სას რუ ლებ ლად აუც ილ ებ ელ ტექ ნი კურ მოთხოვ ნებს;

 აუდ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა;

 კვა ლი ფი ცი ური და ად ეკ ვა ტუ რი ად ამი ან ური რე სურ სე ბი;

 წევ რე ბის სიმ რავ ლი სა და შე მო სავ ლე ბის გარ კვე ული დო ნე;

 და მა ტე ბით,  მა რე გუ ლი რებ ლის  მი ერ  გან საზღვრუ ლი  მოთხოვ ნე ბი  კონ კრე ტუ ლი  

ფუნ ქცი ებ ის შე სას რუ ლებ ლად, რაც ძი რი თა დად და ეფ უძ ნე ბა IFAC-ის წევ რო ბის მოთხოვ ნებს 

(SMOs).

ჩა მოთ ვლილ თა გან, სრუ ლი ად ზედ მე ტად და არა ად ეკ ვა ტუ რად მიგ ვაჩ ნია აუდ ირ ებ ული ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის; კვა ლი ფი ცი ური და ად ეკ ვა ტუ რი ად ამი ან ური რე სურ სე ბის (რომ ლის 
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შე ფა სე ბა მარ ტი ვი სუ ლაც არაა), აგ რეთ ვე წევ რე ბის სიმ რავ ლი სა და შე მო სავ ლე ბის გარ კვე ული 
დო ნის მოთხოვ ნა (რომ არ აფ ერი ვთქვათ და მა ტე ბით პი რო ბე ბის და წე სე ბა ზე ზე, რო მე ლიც შე-
იძ ლე ბა მა რე გუ ლი რებ ლის  მი ერ  გა ნი საზღვროს). ამ ას თან,  ავ ტო რი ზა ცი ის გავ ლის ეს წი ნა პი-
რო ბა გა ცი ლე ბით რთუ ლია მოქ მე დი კა ნო ნის მოთხოვ ნას თან შე და რე ბით. აკ რე დი ტა ცი ის თვის 
საკ მა რი სი იყო პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას ქო ნო და: 

ა) თა ვი სი წევ რი აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 

მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი;

ბ) მოთხოვ ნე ბი სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ თა გა ნათ ლე ბის მი მართ და მა თი სერ ტი ფი ცი რე ბის 

სის ტე მა;

გ) თა ვი სი წევ რე ბის მი ერ პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ სის (IESBA Code) 

მოთხოვ ნე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა;

დ) დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის სის ტე მა.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მოქ მე დი კა ნო ნის მოთხოვ ნა ან ნა წილ ში სავ სე ბით მი სა ღე ბია.
სა ყუ რადღე ბოა, რომ №2006/43/EU ევ რო დი რექ ტი ვით და მი სი იმ პლე მენ ტა ცი ის ათ ვის 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რეგ ლა მენ ტით, პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ში შე იძ ლე ბა მო ნა წი ლე ობ დეს/
და ნიშ ნუ ლი იყ ოს რა მო დე ნი მე ორ გა ნო. ამ დე ნად, არ გა მოვ რიცხავთ გა მარ თლე ბა ჰქონ დეს 
აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრმა გა ნა ხორ ცი ელ ოს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცია და 
აკ რე დი ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის მო ნი ტო რინ გი. ეს უფ რო მარ ტი ვი და სწრა-
ფი გზაა. თუმ ცა შექ მნილ ვი თა რე ბა ში, ჩვენ აუც ილ ებ ლად მიგ ვაჩ ნია პრო ცე სის კი დევ უფ რო 
გა მარ ტი ვე ბა: იმ ის გა მო, რომ პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი მართ ხე ლოვ ნუ რად იყო შექ-
მნი ლი შემ ზღუდ ვე ლი პი რო ბე ბი, არ არ სე ბობ და შე სა ბა მი სი წე სიც და მათ არ მი ეც ათ ლე გა-
ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის პი რო ბე ბი, ყვე ლა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც აქ ტი ურ ად 
ჩარ თუ ლია რე ფორ მის პრო ცეს ში, კა ნო ნის მი ერი წე სით ჩა ით ვა ლოს აკ რე დი ტე ბუ ლად. ამ გვა რად 
აკ რე დი ტე ბულ/ავ ტო რი ზე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს უნ და შე ექ მნათ თა ნა ბა რი სას-
ტარ ტო პი რო ბე ბი და მათ ში წევ რო ბა ჩა ით ვა ლოს თა ნა ბარ მნიშ ვნე ლოვ ნად (ეს აუც ილ ებ ელია 
კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს, ფარ თო მას შტა ბი ანი რე ფორ მის მომ ზა დე ბა სა და გან ხორ ცი ელ ებ აზე 
მუდ მი ვი კონ ტრო ლის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. შემ დგომ მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბა  თვი თონ 
გა მო რიცხავს მათ შო რის სუს ტსა და ფორ მა ლურ წარ მო ნაქ მს).

მარ თა ლია, კონ ცეფ ცია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ-
მას ეძ ღვნე ბა, თუმ ცა, მას ში ნაკ ლე ბა დაა წარ მოდ გე ნი ლი ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას თან და კავ-
ში რე ბით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტა, რაც სა ვა რა უდ ოდ, კონ ცეფ ცი აზე მუ შა ობ ის 
პრო ცეს ში შე ივ სე ბა.

ვი მე დოვ ნებთ, რომ სა მუ შაო ჯგუ ფი წარ მოდ გე ნილ შე ნიშ ვნებს არ მი იღ ებს, რო გორც მი სი 
დამ სა ხუ რე ბის დაკ ნი ნე ბას. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ვი მე დოვ ნებთ, რომ შემ დგომ შიც ჩვე ნი თა-
ნამ შრომ ლო ბა ნა ყო ფი ერი იქ ნე ბა.

კი დევ ერ თხელ ვა დას ტუ რებთ, რომ ჩვენს მი ერ მო წო დე ბულ შე ნიშ ვნებს აქ ვს მხო ლოდ ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მის პრო ცე სის თვის ხელ შეწყო-
ბის პრე ტენ ზია. 

პა ტი ვის ცე მით
                  იური პა პას ქუა

აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა

 ფე დე რა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი
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სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო- სა ბი უჯ ეტო 
 კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რეს ბა ტონ თა მაზ მე ჭიაურს 

                                            
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის სფე როს 

რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე, ა(ა)იპ „სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ-

ორ თა კავ ში რის” შე ნიშ ვნე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის შე სა ხებ.

ბა ტო ნო თა მაზ,

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ უკ ან ას კნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სფე როს მო-
სა წეს რი გებ ლად გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები ნაკ ლე ბად შე ეს აბ ამ ებ ოდა და შე ეს აბ ამ ება სა ერ-
თა შო რი სო პრაქ ტი კას და ამ მი მარ თუ ლე ბით საკ მა ოდ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. ევ რო კავ შირ თან 
ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო გა რე მო შე სა ბა მი სო ბა ში 
უნ და იყ ოს ევ რო კავ ში რის დე ბუ ლე ბებ თან, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც ამ სფე როს რე გუ ლი რე ბას 
და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უნ და ახ დენ დეს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, სა ქარ თვე ლო ში სულ სხვა ვი თა რე ბაა. 

მიმ დი ნა რე წლის ივ ლი სის თვე ში, ჩვენ სა შუ ალ ება მოგ ვე ცა მო ნა წი ლე ობა მიგ ვე ღო, სა ქარ-
თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო თან არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე-
ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი, „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ-
ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის კონ ცეფ ცი ის” გან ხილ ვა ში (სა მუ შაო ჯგუ ფის ინ იცი ატ ივ ით). 
შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე თა შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, კონ ცეფ ცი ის თა ობ აზე გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე-
დუ ლე ბე ბის ან/და პრინ ცი პუ ლი შე ნიშ ვნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბი უნ და 
გვეც ნო ბე ბი ნა სა მუ შაო ჯგუ ფი სათ ვის წე რი ლო ბით. შე თან ხმე ბი სა მებრ, ა.(ა). ი.პ. „სა ქარ თვე-
ლოს აუდ იტ ორ თა კავ შირ მა” შე ნიშ ვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი კონ ცეფ ცი ის თა ობ აზე, გა და უგ ზავ ნა 
უწყე ბა თა შო რის სა მუ შაო ჯგუფს. ამ ას თან ვით ვა ლის წი ნებთ რა სა კითხის აქ ტუ ალ ურ ობ ას და 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ მნიშ ვნე ლო ბას მი ზან შე წო ნი ლად და აუც ილ ებ ლად მიგ ვაჩ ნია, ჩვე ნი მო საზ-
რე ბე ბი, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის სფე როს რე ფორ მი-
რე ბას თან და კავ ში რე ბით, გად მო ვაგ ზავ ნოთ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში, კერ ძოდ:

1. სა ხელ მწი ფო სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს ნაც ვლად უნ და შე იქ მნას სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო, 
რო მე ლიც შე ას რუ ლებს რო გორც მა რე გუ ლი რე ბელ, ას ევე სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქცი ებს.

2. მი სი დე ბუ ლე ბა და სტრუქ ტუ რა უნ და შე იქ მნას  მიმ დი ნა რე წლის ბო ლომ დე, ხო ლო მი სი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო თან ხე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტროს მი ერ, 2016 წლის ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვით ნა წილ ში.

3. სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო, სა სურ ვე ლია  ექ ვე დე ბა რე ბო დეს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს ან იყ ოს 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შე მად გენ ლო ბა ში, რო გორც და მო უკ იდ ებ ელი სტრუქ-
ტუ რუ ლი ერ თე ული (ს.ს.ი.პ.-ის სა ხით). 
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4. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა ან გა რიშ გე ბი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის სფე რო ში 
გა სა ტა რე ბე ლი რე ფორ მე ბი სა და შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი ული ბა ზის სა ბო ლოო სა ხით ჩა მო ყა ლი-
ბე ბამ დე, კა ნონ მდებ ლო ბით უნ და დად გინ დეს გარ და მა ვა ლი პე რი ოდი 2017 წლის 1 ივ ლი სამ დე. 
გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, ამ სფე როს ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, რე გუ ლი რე ბას და დრო ებ ით გა მო სა-
ყე ნე ბელ ნორ მებს, უნ და ად გენ დეს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო.

5. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ქვემ დე ბა რე პირ თა რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდა 2017 წლის 1 ივ ლი სამ-
დე, არ ას წო რად მიგ ვაჩ ნია. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს გარ და მა ვალ ეტ აპ ზე უნ და და ექ ვემ დე ბა როს 
მხო ლოდ მსხვი ლი კომ პა ნი ები, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ები და 
კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლი წი ნე ბუ ლი სხვა პი რე ბი. პა რა ლე ლუ რად, გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში ვე 
უნ და მომ ზად დეს შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა წარ-
მო ებ ის (მათ შო რის სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის) არე ალ ის გაზ რდის თვის და მოქ მედ აუდ იტ ორ თა 
გარ კვე ული ნა წი ლის, გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით.

6. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის გან საზღვრის კრი ტე რი უმ ები 
დად გე ნი ლი უნ და იქ ნეს კა ნო ნით. კა ნო ნით ვე უნ და იყ ოს დად გე ნი ლი ან გა რიშ გე ბის გა მოქ ვეყ-
ნე ბის წე სე ბი და მოქ მე დე ბის არე ალი, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია ეს უკ ან ას კნე ლი გან საზღვროს 
მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნომ.

7. ხა რის ხი ან ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნით, ბან კე ბი დან 
გა ცე მუ ლი მსხვი ლი სეს ხე ბი სათ ვის, კლი ენ ტი სა გან აუდ ირ ებ ული ან გა რიშ გე ბის მოთხოვ ნა, არ-
ას წო რად მიგ ვაჩ ნია. აღ ნიშ ნულ მა, მხა რე თა შო რის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი სას, შე იძ ლე ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის შეზღუდ ვა გა მო იწ ვი ოს. რაც შე ეხ ება აუდ ირ ებ ული ან გა რიშ გე ბის მქო ნე 
პი რე ბი სათ ვის და ბა ლი სა გა და სა ხა დო რის კის მა ტა რებ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბას, მარ თე ბუ ლია 
და  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი იქ ნე ბა სა წარ მო ებ ში, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა ან გა რიშ გე ბის 
მო წეს რი გე ბი სათ ვის.

8. საწყის ეტ აპ ზე, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში უნ და შე ვი დეს ყვე ლა ინ დი ვი დუ ალ ური აუდ იტ ორი 
და აუდ იტ ორ ული ფირ მა, რომ ლე ბიც ყო ველ გვა რი წი ნა პი რო ბის გა რე შე და აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
კა ნო ნით გან საზღვრულ აღი არ ებ ის მოთხოვ ნებს (პრო ფე სი აში დარ ჩე ნის შან სი ყვე ლას უნ და 
ქონ დეს). აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის დახ ვე წა უნ და მოხ დეს ეტ აპ ობ რი ვად, ხა რი ხის კონ ტრო ლის 
შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის შე სა ბა მი სად.

9. ფირ მის, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის ათ ვის მთა ვა რი პი რო ბა უნ და იყ ოს აუდ-
იტ ორ თა ზღვრუ ლი რა ოდ ენ ობა. აუდ იტ ორ თა ზღვრუ ლი რა ოდ ენ ობა ფირ მა ში გან საზღვრუ ლი 
უნ და იყ ოს კა ნო ნით ან/და სხვა ნორ მა ტი ული აქ ტით. კორ პო რა ტი ული წევ რო ბის ინ სტი ტუ ტის 
ფუნ ქცი ონ ირ ება მარ თე ბუ ლად არ მიგ ვაჩ ნია.  პრო ფე სი ონ ალ ურ ორ გა ნი ზა ცი აში წევ რო ბა უნ და 
იყ ოს ინ დი ვი დუ ალ ური, რო გორც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი თაა მი ღე ბუ ლი.

10. აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული სერ თი ფი ცი რე ბა ყვე ლა შემ თხვე ვა ში უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ 
პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბი უნ და და ად გი ნოს სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნომ. დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ტეს ტი რე ბის ჩა ტა რე ბის 
უფ ლე ბა უნ და ქონ დეს ყვე ლა აკ რე დი ტი რე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას.

11. პირ ველ ეტ აპ ზე, ყო ველ გვა რი ხა რის ხის კონ ტრო ლის გა რე შე, აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი უნ და 
შე უნ არ ჩუნ დეს ყვე ლა პირს, რო მელ თაც ეს სტა ტუ სი მი ნი ჭე ბუ ლი ქონ და დღე ის ათ ვის მოქ მე-
დი კა ნონ მდებ ლო ბით. ამ ას თან, გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მი უხ ედ ავ ად აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტა ტუ სი სა, სა ვალ დე ბუ ლო აუდ  იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა უნ და ქონ დეს 
ყვე ლა აუდ იტ ორს ან აუდ იტ ორ ულ ფირ მას. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ-
მქო ნე აუდ იტ ორს ან/და აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ისე, რო გორც დღე ვან დელ კა ნონ მდებ ლო ბა შია, 
ხა რის ხის კონ ტრო ლი არ უნ და ჩა უტ არ დეს (გარ და სა კუ თა რი სურ ვი ლი სა). აუდ იტ ორ ებს, რომ-
ლე ბიც ვერ და აკ მა ყო ფი ლე ბენ ევ რო დი რექ ტი ვით გან საზღვრულ გა ნათ ლე ბი სად მი წა ყე ნე ბულ 
მოთხოვ ნებს, უნ და მი ეც ეთ შან სი გარ კვე ული პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ჩა აბ არ ონ, კვა ლი ფი კა-
ცი ის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დე ბი.
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12. აუდ იტ ორ ის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად სა ჭი რო მოთხოვ ნე ბი, უნ და გან საზღვროს სა ხელ-
მწი ფო ორ გა ნომ. პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას უნ და ჰყავ დეს მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ური წევ რე-
ბი. ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა, აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
უფ ლე ბის მო პო ვე ბი სათ ვის მთა ვა რი პი რო ბა უნ და იყ ოს.

13. თა ნა ბა რი სას ტარ ტო პი რო ბე ბის შექ მნის და სა ხელ მწი ფო ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი გა რე-
მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით, გარ და მა ვა ლი პე რი ოდ ის საწყის ეტ აპ ზე მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა 
ყვე ლა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ჩა ით ვა ლოს აკ რე დი ტე ბუ ლად (ჩა ნა წე რი ამ ის თა ობ აზე 
უნ და გა კეთ დეს კა ნონ ში). ამ მიზ ნით შე იძ ლე ბა და წეს დეს რა მო დე ნი მე კრი ტე რი უმი, მა გა ლი-
თად: პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მნის დრო, წევ რთა რა ოდ ენ ობა და სხვა. აკ რე დი ტა ცი ას 
უნ და და ექ ვემ დე ბა როს ყვე ლა მსურ ვე ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, მი უხ ედ ავ ად მი სი სა ერ-
თა შო რი სო სტა ტუ სი სა. გარ და მა ვალ ეტ აპ ზე უპ რი ანი იქ ნე ბა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
აკ რე დი ტა ცია გა ნა ხორ ცი ელ ოს აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრმა, რო მელ საც გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი სა-
კა ნონ მდაბ ლო ბა ზა, პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა და ად ამ ინ ური რე სურ სე ბი. აკ რე დი ტა ცი ის 
ნაც ვლად, ავ ტო რი ზა ცი ის შე მო ტა ნა გა მარ თლე ბუ ლად  არ მიგ ვაჩ ნია. 

პა ტი ვის ცე მით,

ივ ანე ჯო ხა ძე
სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა კავ ში რის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი
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